
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

วันอังคาร ที่   25   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

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

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

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

 
ชื่อ-สกุล                                    ต าแหน่ง                                     หมายเหตุ 
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 
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 
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  
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14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24.     
25.                             
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
 

เริ่มประชุม  

พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานกุารสภาฯ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ 
 

นางรุ่งรฤดี ศิริอารุณปัญญา         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นายอุสาห์  คนหลัก                  นิติกรปฏิบัติการ 
น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีเนาวรัตน์       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
นายศุภกฤต พูนเกษม                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
น.ส.รุ่งนภาพร ศรีสวัสดิ์              นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
น.ส.ศิริลักษณ์ ก้านทอง              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นายจิรายุ พันพลู                      เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
นางรชนก เรืองศรี                     นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
จ.อ.นพดล พูลเจริญ                  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
นายธวัชชัย พรมจันทร์               ประธานประชาคมต าบลโพธิ์งาม 
นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด           นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นางวรา  ไวงาน                        เจ้าพนักงานการบัญชี 
นางเหมือนฝัน ไกรสิงห์               เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
นายสมบัติ สายแวง                   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
นายยุทธพงษ์ ภูเดช                   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กนวรรณ นาตาปา    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวปภัสรา ค าปลิว               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

เวลา 09.30 น. 

-ได้ตรวจสอบรายชื่อและผู้ที่อยู่ในห้องประชุมแล้ว มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเลขานุการ
สภามาประชุม จ านวน 9 คน และผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 30 คน เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว 
จึงไดเ้ชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ เสร็จแล้วเริ่มด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
(ไม่มี)  

ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ 
 
 
 
 
 
นางชุติมา มหาเมฆ  
ประธานสภาฯ 
 
 
 

-รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม สมัยประชุม สามัญ 
สมัยที่ 4 /2562 เม่ือวันที่  25  พฤศจิกายน  2562 รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มีจ านวน 15 หน้า ขอให้ที่ประชุมได้ทบทวนรายงานการประชุมไปทีละหน้าตามล าดับ         
หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมไม่ถูกต้องขอให้ยกมือขอแก้ไขรายงานการประชุมต่อไป 
หากไม่มีการแก้ไขจะได้ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

- แจ้งต่อที่ประชุมให้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
ได้ด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว โดยไม่มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าว และ
ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบอีกครั้งว่าจะมีการเพ่ิมเติม แก้ไข หรือไม่ ก่อนที่ประธานจะขอมติ 
ที่ประชุม 



~ ๓ ~ 
 
ที่ประชุม 
 
 

นางชุติมา มหาเมฆ
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม 

-ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมทุกหน้าโดยละเอียดใช้ เวลาประมาณ 20 นาที 
โดยเห็นว่าถูกต้องตรงตามเนื้อหาที่ได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2562 ทุกประการ 
ซึ่งไม่มีการขอให้แก้ไขแต่ประการใด 

-ขอมติต่อทีป่ระชุม 
 
- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่  4/2562 เ ม่ือวันที่  25 พฤศจิกายน  2562 ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง 
โดยประธานสภางดออกเสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม  

(ไม่มี) 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 
 
 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
 
นายบันเทิง ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
น า ย ส ม ค ว ร  บุ ญ
ประกอบ รก.ผอ.กอง
สวัสดิการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
(ไม่มี)  
เรื่องเสนอใหม่ 
 5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 6 รายการ 
- ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในการด าเนินโครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์ จึงขอให้ฝ่ายบริหาร กล่าวถึง
รายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็นต่อสภาเทศบาลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา 
- ตามที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามได้ใช้อาคารส านักงานหลังเก่า เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส ในการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย แต่ด้วยยังไม่มีเครื่องปรับอากาศในการให้บริการประชาชน จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
โอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศดังกล่าว จ านวน 5 เครื่อง ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ในการจัดให้มีบริการสาธารณะ รายละเอียดขอมอบให้กองสวัสดิการสังคมฯเป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯ 
- ชี้แจงการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  
 รายการที่ 1 โอนเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง 
จ านวน 3 ตัว มีรายการโอน ดังนี้ 
 โอนลด 
 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งงบประมาณไว้ 1,772,580.-บาท ปัจจุบัน
งบประมาณคงเหลือ 1,397,590.-บาท ขอโอนลด 109,200.-บาท  คงเหลืองบประมาณ 
หลังโอน จ านวนเงิน  1,288,390.-บาท 
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 



~ ๔ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
 
สะอาด ไวงาน 
สท.เขต 2 
 
 
 
 
 
พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 
 

นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
 

109,200.-บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 
บีทียู รวมค่าติดตั้ง จ านวน 3 เครื่อง ราคา เครื่องละ 36,400 บาท (รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตราครุภัณฑ์ส านักงาน) 
 รายการที่ 2 โอนเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง 
จ านวน 2 ตัว มีรายการโอน ดังนี้ 
 โอนลด  
 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งงบประมาณไว้ 1,772,580.-บาท ปัจจุบัน
งบประมาณคงเหลือ 1,288,390.-บาท ขอโอนลด 59,400.-บาท  คงเหลืองบประมาณ 
หลังโอน จ านวนเงิน  1,228,990.-บาท  
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
59,400.-บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 
บีทียู รวมค่าติดตั้ง จ านวน 2 เครื่อง ราคา เครื่องละ 29,700 บาท (รายละตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงาน) 
- เมื่อชี้แจ้งการโอนงบประมาณรายงานที่ 1-2 เสร็จสิ้นแล้วนายสะอาด ไวงาน สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 ได้สอบถามฝ่ายบริหารว่าราคาของเครื่องปรับอากาศที่ตั้งไว้มีที่มาอย่างไร 
โดยฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าราคาเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หลังจากนั้นร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสนอให้พักการประชุม 15 นาที เพ่ือหารือภายในฝ่ายสมาชิกสภาฯ  
- สั่งพักการประชุม 15 นาที และเมื่อครบก าหนดเวลาการพักแล้ว เวลาประมาณ 10.30 นาฬิกา 
จึงได้เชิญสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุมเพ่ือด าเนินการ 
ประชุมสภา ตามระเบียบวาระต่อไป 
- ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในปัจจุบันตลาดของเครื่องปรับอากาศมีการแข่งขันกันสูง คุณภาพสินค้า
ของแต่ละผู้ผลิตมีคุณภาพไม่แตกต่างกัน จึงขอเสนอให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ดีและประหยัด
งบประมาณของเทศบาลฯ ดังนี้ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 
บีทียู รวมค่าติดตั้ง ในราคาไม่เกินเครื่องละ 28,000 บาท และ ขนาด 18,000 บีทียู รวมค่า
ติดตั้ง ในราคาไม่เกินเครื่องละ 22,000 บาท ต่อมาไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรืออภิปราย
เพ่ิมเติม ประธานจึงกล่าวให้เลขานุการสภาฯ แจ้งถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการโอน
งบประมาณต่อที่ประชุม เพ่ือประกอบการพิจารณา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- เมื่อสมาชิกสภาฯในที่ประชุมได้ทราบถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ต่อไปจะได้ขอมติ
ในการโอนรายการที่ 1-2 ต่อไป 
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- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จ านวน 3 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 28,000 บาท และ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง
จ านวน 2 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 22,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานสภา
งดออกเสียง 
-ในส่วนการโอนงบประมาณรายการที่ 3-6 ขอให้ฝ่ายบริหารได้กล่าวถึงเหตุผลความจ าเป็นต่อ
สภาฯเพ่ือประกอบการพิจารณา 
-รายการที่ 3-4 เป็นการโอนจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง เพ่ือใช้สูบน้ าใส่ถังรถดับเพลิงให้มี
ความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งปัจจุบันรถดับเพลิงต้องเติมน้ าใส่ถังจากระบบประปาด้านหลัง
อาคารส านักงานเทศบาลฯ ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร อีกทั้ง ยังท าให้กระทบต่อการใช้น้ าใน
ส านักงานเทศบาลและจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น เพ่ือใช้ในอาคารงานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยของเทศบาลฯ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยจัดซื้อครุภัณฑ์ในส่วนนี้มาก่อน ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
เครื่องมือส่วนหนึ่งในการจัดการให้มีบริการสาธารณะกับประชาชนได้อย่างสูงสุด โดยเจ้าหน้าที่
งานป้องกันฯทุกนายต้องปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์ทั้งสองรายการดังกล่าว ส่วนรายการที่ 5 โอนเพ่ือจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็นใช้ที่
ด้านบนของส านักงานเทศบาลฯ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีรองรับในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ และการจัดประชุมสัมมนา รายละเอียดของการโอนขอมอบหมายให้ส านักปลัดฯเป็นผู้ชี้
แจ้งต่อสภาฯ 
-ขอชี้แจงการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 
  รายการที่ 3 โอนเพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130 
ลิตร ต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง 
 โอนลด  
 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้ 36,000 บาท ปัจจุบัน
งบประมาณคงเหลือ 36,000 บาท ขอโอนลด 18,200 บาท  คงเหลืองบประมาณ 
หลังโอน จ านวนเงิน 17,800  บาท  
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 18,200 
บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 
เครื่องโดยมีคุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป ดังนี้ เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด
ท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว(50 มิลิเมตร)สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาตรที่ก าหนดส่งน้ าได้ไม่น้อย
กว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุตอุปกรณ์ประกอบอุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและ
ของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ (รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 2562) 
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 รายการที่ 4 โอนเพื่อจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น จ านวน 1 เครื่อง  
 โอนลด 
 แผนการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้ 36,000 บาท ปัจจุบัน
งบประมาณคงเหลือ  17,800 บาท ขอโอนลด 6,000 บาท  คงเหลืองบประมาณ 
หลังโอน จ านวนเงิน 11,800 บาท  
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
6,000 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้  
 1.ระบบท าน้ าร้อนได้อุณหภูมิสูงสุด 58-90 องศา 
 2.ฐานรองรับถึงน้ าด้านบน 
 3.มีปุ่มล๊อกส าหรับน้ าร้อนเพ่ือป้องกันอันตราย 
 4.มีจอ LED แสดงสถานการณ์ท างาน 
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ) 
 รายการที่ 5  โอนจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบเก็บถังน้ าในตัว จ านวน 1 เครื่อง 
เพื่อใช้ด้านบนส านักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่ว งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
งบประมาณตั้งไว้ 1,555,200 บาท ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือ 1,157,760 บาท ขอโอนลด 
10,000 บาท  คงเหลืองบประมาณ หลังโอน จ านวนเงิน 1,147,760 บาท 
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 10,000 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องท า 
น้ าร้อนน้ าเย็นแบบเก็บถังน้ าในตัว 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1.มีระบบนิรภัยส าหรับจ่ายน้ าร้อน      
 2.ถังบรรจุน้ าด้านล่าง         
 3.ระบบสัญญาณไฟและเสียงเตือนเมื่อน้ าใกล้หมด                  
 4.ไฟส่องสว่างบริเวณหัวจ่ายน้ า                  
 5.ปุ่มกดจ่ายน้ า ได้ท้ังน้ าร้อน น้ าเย็น และน้ าอุณหภูมิปกติ            
 6.รับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี              
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ) 
- ต่อไปเป็นรายการที่ 6 สืบเนื่องมาจากเทศบาลต าบลโพธิ์งานได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น เพ่ือใช้รองรับเด็กก่อนวัยเรียน
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ที่จะยุบมารวมไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ ซึ่งมีเด็กที่มีอายุ
แตกต่างกัน 2 ช่วงวัย แต่ด้วยตามแบบของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้ว
นั้น ไม่มีการกั้นห้องเพ่ือแยกส่วนส าหรับเด็กแต่ละช่วงวัย จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ



~ ๗ ~ 
 
 
 
 

น.ส.อิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ 
ผอ.กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายจรูญ ไกรสิงห์ 
สท.เขต 1 

พ.จ.ท.ประมวล 
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สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายประชาญ เสียงฆ้อง 
สท.เขต 2 
 

เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว โดยติดตั้งผนังกระจกกั้นห้องเรียนส าหรับ
เด็กทั้งสองช่วงวัยให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ส่วนรายละเอียดการโอนงบประมาณ
ขอมอบหมายให้กองการศึกษาเป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯ 
- ขอชี้แจงการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  
 รายการที่ 6  โอนเพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
 โอนลด 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้ 353,760 บาท ปัจจุบันงบประมาณ
คงเหลือ 290,660 บาท ขอโอนลด 31,000 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน จ านวนเงิน 
259,660 บาท 
 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  
 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 31,000 บาท เพ่ือติดตั้ง
ผนังกระกระจกถาวร กรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว หนา 1.2 มม. กระจกเขียว หนา 6 มม. ขนาด
กว้าง 10.10 ม. สูง 2.85 ม. จ านวน 1 แผง 
- เมื่อฝ่ายบริหารได้แจ้งถึงเหตุผลความจ าเป็นในการขอโอนงบประมาณ รายการที่ 4-6 แล้ว 
ต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯแจ้งถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอโอนงบประมาณ 
ต่อที่ประชุม อีกครั้งหนึ่ง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- ตามเหตุผลความจ าเป็นของฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจ้งต่อสภาฯ ประกอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งเลขานุการสภาฯได้กล่าวให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว ต่อไปของให้สมาชิกสภาฯทุกท่านร่วมกัน 
พิจารณาการขอโอนงบประมาณในรายการที่ 3-6 หากท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะ
อภิปรายขอให้ยกมือแจ้งต่อประธานจะได้อนุญาตให้ซักถามไปตามล าดับ  
- กล่าวสอบถามเกี่ยวกับการขอโอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า 
ว่ามแีหล่งน้ าที่จะน าเครื่องสูบน้ าไปติดตั้งเพ่ือใช้งานแล้วหรือไม่ 
- กล่าวชี้แจงว่าแผนงานที่วางไว้จะด าเนินการติดตั้งที่สระน้ าสาธารณะด้านหลังส านักงานเทศบาลฯ
และหากต่อมามีการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณส านักงานเทศบาลฯ จะย้ายไปติดตั้งที่หนองประตูดานใน
พ้ืนที่ของหมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นหนองน้ าสาธารณะที่มีน้ าตลอดทั้งปี หรือบริเวณอ่ืนที่มีความเหมาะสม 
- กล่าวฝากในเรื่องของการดูแลรักษาครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมาแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 
- กล่าวสอบถามเรื่องความพร้อมของการจัดการเรียนการสอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม 
 



~ ๘ ~ 
 
น.ส.อิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ 
ผอ.กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
มติที่ประชุม 
 
 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
 
 

นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
พันจ่าโท ประมวล 
สุขพอ เลขานุการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

- กล่าวแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งามจะเปิดการเรียนการสอนใน
เดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งจะท าการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนในช่วงอายุตั้งแต่ 2 ปี 
ไม่เกิน 5 ปี โดยปัจจุบันศูนย์เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ที่จะยุบมารวมนั้นมีเด็กจ านวน 102 คน และครู
ผู้รับผิดชอบมีจ านวน 8 คน ซึ่งเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ในส่วนของอาคารและ
บริเวณโดยรอบขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างรั้ว ป้ายศูนย์ สนามเด็กเล่น และก้ันห้องเรียน
ของเด็กแต่ละช่วงวัย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทันเปิดภาคเรียน 
- ไม่มีสมาชิกสภาฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
-สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในรายการที่ 3-6 ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานสภา 
งดออกเสียง 
-แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 11.50 นาฬิกา แล้ว แต่ยังเหลือวาระการประชุมในวาระที่ 
5.2 และระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ จึงสั่งให้พักรับประทานอาหารกลางวัน และนัดประชุมในเวลา
13.00 นาฬิกา  
-เวลา 13.00 นาฬิกา ได้เชิญสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุม  
เพ่ือด าเนินการประชุมสภา ตามระเบียบวาระต่อไป 

 5.2 ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุม 
ครั้งแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2564) 
-ในญัตติเรื่องนี้ขอมอบหมายให้เลขานุกาชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ  
 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
      ข้อ 11 (2) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ 
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  
    สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 -เมื่อได้ทราบถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ข้าพเจ้าขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภา  
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสภาครั้งแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2564) เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมมีระยะห่างระหว่างสมัยประชุมเท่ากันคือ 3 เดือน ให้ที่ประชุมได้ทราบและ
พิจารณา ดังนี้  
      ๑. การประชุมสภา สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕63  จ านวน ๔ สมัย  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลฯ 
      ๒. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๑ ของปี พ.ศ. ๒๕63 มีก าหนดเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 



~ ๙ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
  

๒๕63 ถึงวันที่ 1 มีนาคม ๒๕63  รวม ๓๐ วัน (ก าหนดให้สมัยประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรกเป็น
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕63 )  
      ๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕63  รวม ๓๐ วัน 
      ๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕63 รวม ๓๐ วัน 
      ๕. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน  2563 ถึงวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน  2563  รวม ๓๐ วัน 
      ๖. ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕64) ตั้งแต่วันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕64  มีก าหนดเวลารวม ๓๐ วัน 
-ไม่มีสมาชิกสภาฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ประธานจึงได้ขอมติต่อที่
ประชุม 

มติที่ประชุม 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 

นายบันเทิง ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรีฯ 

น า ย ส ม ค ว ร  บุ ญ
ประกอบ รก.ผอ.กอง
สวัสดิการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมครั้งแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2563) ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานงดออกเสียง 
 
 เรื่องอ่ืนๆ  
 -ตามที่ฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลโพธิ์งามได้เสนอญัตติต่อสภาฯ ในวาระอ่ืนๆ รวม 6 เรื่อง  
ในการนี้ จึงขอให้นายกเทศมนตรีส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ ต่อไป   

-แจ้งต่อที่ประชุมโดยมอบหมายให้ กองสวัสดิการฯ ส านักปลัด กองการศึกษา กองสาธารณสุขฯ 
กองคลัง และกองช่าง เป็นผู้กล่าวชี้แจงต่อสภาฯไปตามล าดับ  

6.1 กล่าวรายงานการประสานความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง เทศบาลต าบล 
โพธิ์งาม กับ ศูนย์พัฒนาคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดปราจีนบุรี กรณี ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา 
ทางสังคมในพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์งาม ซึ่งประชานของต าบลโพธิ์งามได้รับการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือเป็นจ านวน 10 ราย รายละ 9,000 บาท ดังนี้  

1. นางน้อย  แผ่นผา  ที่อยู่  23 หมู่ 1 ต าบลโพธิ์งาม 
2. นางลดารัตน์  เพียรแย้ม ที่อยู่ 16 หมู่ 1 ต าบลโพธิ์งาม 
3. นายทองดี  สุพราช  ที่อยู่ 231 หมู่ 2 ต าบลโพธิ์งาม 
4. นางส าเนียง  ตกต้น  ที่อยู่ 14 หมู่ 3 ต าบลโพธิ์งาม 
5. นางจ าปี  สีตา  ที่อยู่ 119 หมู่ 3 ต าบลโพธิ์งาม 
6. นางจ าลอง  วิเชียร  ที่อยู่ 42 หมู่ 4 ต าบลโพธิ์งาม 
7. นางประนอม  แซ่โหล่ย ที่อยู่ 15 หมู่ 7 ต าบลโพธิ์งาม 
8. นายปริดิวัฒน์  บุญหล่อ ที่อยู่ 81 หมู่ 9 ต าบลโพธิ์งาม 
9. นางนวลจันทร์  ณรงค์ ที่อยู่ 72 หมู่ 17 ต าบลโพธิ์งาม 
10. นางสายใจ  บุปผาหอม ที่อยู่ 186 หมู่ 18 ต าบลโพธิ์งาม 



~ ๑๐ ~ 
 
 

 
 
พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ หน.สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.อิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ 
ผอ.กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

และในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กองสวัสดิการสังคม ได้รับจัดสรรงบประมาณจากศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ที่พ่ึงจังหวัดปราจีนบุรี ให้ส ารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคมที่ได้รับความเดือดร้อนในต าบล 
โพธิ์งาม จ านวน 20 ราย ๆ ละ 3,000 บาท 
6.2 กล่าวรายงานให้ทราบถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในห้วงเดือนตุลาคม 2562 ถึง
ปัจจุบัน และก าหนดการจัดกิจกรรมของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ดังนี้ 
1.) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุสาธารณภัยและผู้ประสบภัย 
 -ส่งน้ าภัยแล้ง จ านวน 6 หมู่บ้าน จ านวน 25 เที่ยว คิดเป็น 150,000 ลิตร 
 -ระงับเหตุไฟไหม้  จ านวน    63  ครั้ง 
 -แก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 13 (จัดหาวัสดุขยายเขตประปา ,จัดหาถังภัยแล้งส่วนกลาง) 
2.) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -กิจกรรมฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จ านวน 50 คน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
 สาธารณ ภัย เขต 3 ปราจีนบุรี ในวันที่ 25-27 ธันวาคม  2562 ใช้งบประมาณ 
 106,300 บาท 
 3.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าในล าน้ าเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
 -จัดท าฝายชะลอน้ า (ฝายกระสอบทราย) จ านวน 5 จุด ใช้งบประมาณ 98,500 บาท 
4.) โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 -ด าเนินการเมื่อ 27 ธันวาคม  2562- 2 มกราคม  2563 
5.) จัดท าสื่อ เวปไซต์ และส่วนอื่นที่เก่ียวของในการจัดท าเวปไซด์ 
 -ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 สรุปยอดผู้ติดตามเพจเทศบาลต าบล 
 โพธิ์งาม จ านวน 816 คน ยอดผู้ถูกใจเพจ จ านวน 784 คน โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้น  
 ของผู้ที่เข้าชมเพจ 6.5 เปอร์เซนต์ 
6.) โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 -การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในห้วงเดือน ธ.ค.62 จ านวน 1,400 แผ่น ใช้งบประมาณ 
 49,700 บาท 
7.) โครงการอบรมกฎหมายส าหรับประชาชน 
 -อบรมกฎหมายเรื่องการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้
 งบประมาณ 4,200 บาท (ก าหนดจัดการอบรม จ านวน 3 ครั้ง) 
8.) งานนิติการ มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จ านวน 10 เรื่อง 
6.3 รายงานผลการปฏิบัติงานที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ไตรมาสแรก 1 ตุลาคม 
2562 ถึงปัจจุบัน และการจัดกิจกรรมที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 1.) ประกาศรวมยุบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 แห่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ให้ย้ายมารวมกันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ โดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม มีมติในที่ประชุมให้ ใช้ชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม”  
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 2.) โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ประจ าปี 2563 ด าเนินการไป        
เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 
กับโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง  
 3.) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ระหว่างวันที่ 11 
มกราคม 2563  
 4.) โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 17 
มกราคม – 1 มีนาคม 2563  
 5.) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 13 – 20 
มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างเปิดรับสมัคร และจะจับฉลากแบ่งสายวันที่ 4 มีนาคม 2563 
 แผนงานในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 มีดังนี้ 
 1.) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีสงกรานต์ ต้ายยาเสพติด ซึ่ ง
ประกอบด้วยทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน แต่ละประเภทดังนี้ ประเภทดังนี้ ประเภทเยาวชนภายในต าบล
อายุ 15 ปี ประเภทอาวุโส ประเภทประชาชนทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 2.) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กตัญญูผู้สูงวัย ต าบลโพธิ์งาม 
 3.) โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมวันที่ 13 เมษายน 2563 

6.4 รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 4 เดือนที่ผ่ านมา และแผนด าเนินงานในเดือน 
มีนาคม-เมษายน ดังนี้ 
 1.) แก้ไขปัญหา การจัดเก็บขยะโดยให้เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ ส ารวจ ถึงขยะ และผู้ที่ขอใช้
ถึงขยะใหม่ในปัจจุบัน ดังนี้ 
 - มีผู้ที่ขอรับบริการเก็บขนขยะ                                    จ านวน 1,518 หลังคาเรือน 
 - มีถังขยะของเทศบาล                                               จ านวน 1,607  ใบ 
 - มีถังขยะที่เอกชนจัดหามา                                          จ านวน 5 ใบ 
 - มีถังขยะที่เทศบาลบริการโดยไม่เก็บค่าท าเนียม                 จ านวน 8  ใบ 
  รวมถังขยะที่เก็บขน                                         จ านวน 1,607 ใบ 
 -ค่าบริการที่เทศบาลจัดเกบ็                                           ใบละ 20 บาท 
 -ปัจจุบันเทศบาลมีวงรอบในการจัดเก็บขยะสัปดาห์ละ  1  ครั้ง 
 -ปัญหาที่พบมีขยะร่วงล้นออกมานอกถังท าให้เกิดความสกปรกไม่สวยงาม 
 -ด้วยเทศบาลต าบลโพธิ์งามมีพ้ืนที่ในการให้บริการค่อนข้างกว้าง และรถขยะมีเพียง 
2 คัน ในจุดตั้งถังขยะในแต่ละจุดจึงมีความสามารถเก็บขนได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ประกอบกับ  
ถังขยะมีขนาดเล็กไม่เพียงพอรองรับปริมาณขยะได้ ในการจัดซื้อถังขยะครั้งต่อไปควรให้มีขนาด 
ที่ใหญ่ข้ึน 
 -ขาดบุคลากรที่จะออกไปจัดเก็บค่าขยะ และถ้าหากมีการออกไปจัดเก็บควรประสาน
ข้อมูลและออกไปในช่วงเวลาที่ประชาชนมีความพร้อมในเรื่องของเวลาที่จะมารับบริการ 
 2.) โครงการส ารวจ สุนัขและแมว ซึ่งเทศบาลต าบลโพธิ์งามได้ประสานความร่วมมือกับ 
ปศุสัตว์อ าเภอประจันตคาม ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์งาม อสม. และอาสาสมัครปศุสัตว์
ประจ าหมู่บ้านที่ผ่านการอบรม ในการด าเนินการดังกล่าวเพ่ือควบคุมโรคท่ีเกิดจากสัตว์ 



~ ๑๒ ~ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์ 
ผอ.กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.) การด าเนินการออกเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี ้
 -เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 
 -เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 
 4.การประเมิน ระบบการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉิน ปัจจุบัน
เทศบาลได้ท าบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉินปฏิบัติงานภายใต้
การบริงานของเทศบาลฯ ซึ่งๆได้ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ผ่านการ
ประเมินมีสิทธิใช้อุปกรณ์และค่าตอบแทน ดังนี้ 
 1. สิทธิใช้สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
 2. สิทธิใช้คลื่นวิทยุสื่อสาร 
 3. สิทธิได้รับเงินอุดหนุน ในการน าส่งผู้ประสบเหตุ 350 บาท ต่อราย 
 4. สิทธิได้รับสวัสดิการตามที่ก าหนด 
    5. สืบเนื่องมาจากในสภาวะการปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกได้ถูกคุกคามจากเชื้อไวรัส 
โคโรน่า เทศบาลต าบลโพธิ์งามจึงได้จัดกิจกรรมท าความสะอาด อาคารส านักงาน และให้ความรู้
ต่อพนักงาน พร้อมทั้งจัดท าแผน Bic cleaning day กิจกรรม 5 ส ทุกเดือน (ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 
ของแต่ละเดือน)  
    6.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยคณะอนุกรรมการได้ติดตามผลการ 
ด างานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์งาม เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
    7.กองทุกหลักประกันสุภาพเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ซึ่งให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยได้
จัดประชุมคณะกรรมการและแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ทั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ 
6.5 รายงานสถานะการเงินการคลัง ดังนี้ 
 1.) รายงานลูกหนี้ค้างช าระภาษี ดังนี้  
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  2.) กล่าวรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2563 ดังนี้ 

                       
  3.) รายงานตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้ 
 -ในปีงบประมาณ 2562 เป็นการตรวจแบบสุ่มตรวจ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ได้รับหนังสือแจ้งกลับแล้วว่าไม่มีข้อทักท้วง 
 -ในปี พ.ศ.2563 นี้ ได้รับแจ้งจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าจะเข้าตรวจอีกครั้ง
ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
 
 

รายการ

รวม

(บาท )

เกดิขึ้นจริง

(บาท )

72,723,761.34 ยอดยกมา

รายรบั (หมายเหตุ 1)

712,987.00 37,266.10 หมวดภาษีอากร

535,000.00 64,033.00 หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต

723,760.00 239,161.68 หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ

15,600.00 53,000.00 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

31,461,304.00 10,167,916.42 หมวดภาษีจดัสรร

33,557,349.00 15,094,200.25 หมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป

67,006,000.00 25,655,577.45 รวม

5,870,000.00 0.00 หมวดเงินอดุหนุนระบวุตัถปุระสงค์/เฉพาะกจิ

72,876,000.00 25,655,577.45 รวม

0.00 3,098,400.00 เงินฝากกระทรวงการคลงั

0.00 804,116.00 ลูกหน้ีเงินยมื

0.00 2,350,000.00 รายไดจ้ากรฐับาลคา้งรบั

0.00 450.00 ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและที่ดนิ

0.00 16,836.55 ลูกหน้ีภาษีบ ารุงท้องที่

0.00 2,600.00 ลูกหน้ีภาษีป้าย

0.00 18,400.00 ลูกหน้ีรายไดอ้ืน่ๆ

0.00 20,000.00 ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน

0.00 4,500.00 ลูกหน้ีอืน่ๆ

0.00 111,156.36 เงินรบัฝากภาษีหกั ณ ที่จา่ย

0.00 906.35 เงินรบัฝากคา่ใชจ้า่ยในการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 5%

0.00 126,205.00 เงินรบัฝากประกนัสญัญา

0.00 69,250.00 เงินรบัฝากประกนัสงัคม

0.00 912,771.75 เงินรบัฝากคา่ใชจ้า่ยอืน่

0.00 43,449.25 เงินรบัฝากอืน่ ๆ

0.00 2,600.00 เงินสะสม

0.00 7,581,641.26 รวม

72,876,000.00 33,237,218.71 รวมรายรบั

รายจ่าย

20,028,279.46 8,030,421.48 งบกลาง

2,848,320.00 828,480.00 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

19,062,650.00 4,702,679.00 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

2,772,943.00 164,770.50 คา่ตอบแทน

7,723,830.00 2,351,549.70 คา่ใชส้อย

3,666,477.54 592,429.16 คา่วสัดุ

753,600.00 248,225.42 คา่สาธารณูปโภค

545,000.00 57,000.00 คา่ครุภณัฑ์

12,644,900.00 45,000.00 คา่ที่ดนิและสิง่กอ่สรา้ง

2,750,000.00 1,022,000.00 เงินอดุหนุน

72,796,000.00 18,042,555.26 รวม

0.00 2,873,100.00 เงินฝากกระทรวงการคลงั

0.00 992,475.30 เงินฝากเงินทุนส่งเสรมิกจิการเทศบาล

0.00 973,682.00 ลูกหน้ีเงินยมื

0.00 13.00 ลูกหน้ีภาษีบ ารุงท้องที่

0.00 4,427,826.39 รายจา่ยคา้งจา่ย

0.00 151,580.58 เงินรบัฝากภาษีหกั ณ ที่จา่ย

0.00 71,450.00 เงินรบัฝากประกนัสญัญา

0.00 69,250.00 เงินรบัฝากประกนัสงัคม

0.00 912,771.75 เงินรบัฝากคา่ใชจ้า่ยอืน่

0.00 40,159.25 เงินรบัฝากอืน่ ๆ

0.00 5,214,270.50 เงินสะสม

0.00 15,726,578.77 รวม

72,796,000.00 33,769,134.03 รวมรายจ่าย

80,000.00 -531,915.32 รายรบัสูงกว่า (ต ่ากว่า) รายจ่าย

72,191,846.02 ยอดยกไป

จนถงึปัจจุบนั รหสับญัชี จ านวนเงิน

ประมาณการ

(บาท )

เงินอุดหนุนระบุ

วตัถปุระสง ค์/ เฉพาะกจิ 
เดือนน้ีที่ เกดิขึ้นจริง

74,381,082.65

          

712,987.00 0.00  41100000 8,758.10

535,000.00 0.00  41200000 15,914.10

723,760.00 0.00  41300000 0.00

15,600.00 0.00  41500000 0.00

31,461,304.00 0.00  42100000 175,997.00

33,557,349.00 0.00  43100000 1,441,300.00

67,006,000.00 0.00           1,641,969.20

0.00 5,870,000.00  44100000 0.00

67,006,000.00 5,870,000.00           1,641,969.20

0.00 0.00  11020000 1,439,900.00

0.00 0.00  11041000 529,500.00

0.00 0.00  11042000 0.00

0.00 0.00  11043001 0.00

0.00 0.00  11043002 374.00

0.00 0.00  11043003 0.00

0.00 0.00  11044000 3,000.00

0.00 0.00  11045000 20,000.00

0.00 0.00  11046000 0.00

0.00 0.00  21040001 13,987.78

0.00 0.00  21040004 39.90

0.00 0.00  21040008 0.00

0.00 0.00  21040013 0.00

0.00 0.00  21040015 0.00

0.00 0.00  21040099 35,860.25

0.00 0.00  31000000 0.00

0.00 0.00           2,042,661.93

67,006,000.00 5,870,000.00           3,684,631.13

          

20,028,279.46 0.00  51100000 1,466,648.00

2,848,320.00 0.00  52100000 0.00

19,062,650.00 0.00  52200000 0.00

2,772,943.00 0.00  53100000 36,550.00

7,723,830.00 0.00  53200000 925,521.00

3,666,477.54 0.00  53300000 211,143.08

753,600.00 0.00  53400000 61,622.27

545,000.00 0.00  54100000 57,000.00

6,774,900.00 5,870,000.00  54200000 0.00

2,750,000.00 0.00  56100000 511,000.00

66,926,000.00 5,870,000.00           3,269,484.35

0.00 0.00  11020000 1,439,900.00

0.00 0.00  11032000 0.00

0.00 0.00  11041000 173,766.00

0.00 0.00  11043002 13.00

0.00 0.00  21010000 0.00

0.00 0.00  21040001 14,636.16

0.00 0.00  21040008 0.00

0.00 0.00  21040013 17,248.00

0.00 0.00  21040015 0.00

0.00 0.00  21040099 34,820.25

0.00 0.00  31000000 924,000.00

0.00 0.00           2,604,383.41

66,926,000.00 5,870,000.00           5,873,867.76

80,000.00 0.00           -2,189,236.63

72,191,846.02
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นายจิตกร อภัย 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4.) รายงานการด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดังนี้ 

 
 
6.6 รายงานการด าเนินโครงการของเทศบาลฯ และการให้บริการประชาชนในอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1.) ความคืบหน้าการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ไตรมาสที่ 1  
โครงการ การด าเนินการ 

1.โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าสายบ้านนายสมศักดิ์ – บ้านช่าง
สันต์ หมู่ที่ 5 บ้านประตูดาน 

ประกาศประกวดราคา 

2. โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 
บ้านโคกกรวด 

แจ้งลงนามในสัญญา 

3. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 14 บ้านคลองฟันปลา 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 16 ซอยสวนใหม่ หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งยาว 

ประกาศราคากลาง 

มีจ ำนวนแปลงท่ีดินท้ังหมดตำมแผนท่ีแม่บท จ ำนวน 7,006   แปลง

โดยแยกเป็น

โฉนด จ ำนวน 6,162   แปลง

นส.3 ก. จ ำนวน 668 แปลง

นส.3 จ ำนวน 176 แปลง

หมู่ท่ี ส ำรวจภำคสนำมแล้ว

1 จ ำนวน 413                        413 แปลง

2 จ ำนวน 527                        527 แปลง

3 จ ำนวน 413                        0 แปลง

4 จ ำนวน 286                        286 แปลง

5 จ ำนวน 281                        281 แปลง

6 จ ำนวน 413                        413 แปลง

8 จ ำนวน 407                        407 แปลง

9 จ ำนวน 285                        285 แปลง

10 จ ำนวน 635                        635 แปลง

12 จ ำนวน 280                        280 แปลง

14 จ ำนวน 240                        0 แปลง

15 จ ำนวน 422                        0 แปลง

16 จ ำนวน 353 0 แปลง

18 จ ำนวน 949                        949 แปลง

19 จ ำนวน 273 273 แปลง

รวม จ ำนวน 5,770                    4,342   แปลง

ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กุมภำพันธ์ 2563

หำกไม่ถูกต้องให้เจ้ำของท่ีดินแจ้งแก้ไขภำยใน 15 วัน หำกไม่มำแจ้งภำยในก ำหนดถือว่ำข้อมูลถูกต้อง

บันทึกแบบบัญชีรำยกำรท่ีดิน ภดส.3

เดือน มีนำคม - เมษำยน 2563 บันทึกและแจ้งแบบบัญชีประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง (ภดส.1) 

เป็นรำยแปลง เพ่ือให้ประชำชนได้ตรวจสอบทรัพย์สินว่ำเจ้ำหน้ำท่ีส ำรวจ  ส ำรวจข้อมูลถูกต้องหรือไม่ 

กำรด ำเนินงำนแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตำม พ.ร.บ.ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562
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5. โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าสายบ้านนายจ าเนียร หมู่ที่ 8 บ้าน
ต้น 

ประกาศประกวดอิเล็กทรอนิกส์ 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

เพ่ิมแผนเปิดเผยราคากลางในระบบ e-gp 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

เพ่ิมแผนเปิดเผยราคากลางในระบบ e-gp 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรง
จอดรถยนต์ 

เพ่ิมแผนเปิดเผยราคากลางในระบบ e-gp 

9. โครงการขุดลอกคลองหนองหัวลิง หมู่ที่ 
17 บ้านยาง 

ยกเลิกโครงการ (พ้ืนที่ไม่เป็นไปตามแบบ) 

10. โครงการก่อสร้างถนนลุกรัง สายบ้าน
ผู้ใหญ่สชีพ – บ้านนา หมู่ที่ 12 บ้านโคกบ้าน 

ท าราคากลาง 

11. โครงการวางท่อระบายน้ าสายซอย
ถั่วงอก หมู่ที่ 18 บ้านไทรงาม 

ท าราคากลาง 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายใน
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

ท าสัญญาแล้ว 

13. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

ตรวจรับงานจ้างวันที่ 25 ก.พ 63 เวลา 
14.30 น. 

14. โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ท าราคากลาง 

15. โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ท าราคากลาง 

 
ไตรมาส 2 

โครงการ การด าเนินการ 
1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเกาะโมก 
หมู่ที่ 18   บ้านไทรงาม 

มีปัญหาเรื่องที่ดิน 

2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาง
ทองค า ไหมร้อน หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง 

เสนอราคา 

3. โครงการซ่อมแซมถนนลุกรังสายศาลตาปู่ 
หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง 

เสนอราคา 

4. โครงการซ่อมแซมถนนลุกรังสายหลังวัด
โคกบ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโคกบ้าน 

เสนอราคา 

5. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนชุมชน
วัดบ้านโง้ง หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง 

จัดซื้อจัดจ้าง 
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6. โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
ประจันตคาม หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มช้ า 

รอเอกสารตอบกลับจากไฟฟ้า 

7. โครงการก่อสร้างประตูรั้วอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

จัดซื้อจัดจ้าง 

8. โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กสนาม
กีฬา หมู่ที่ 6 บ้านอินทร์ไตรย์ 

ก าหนดราคากลาง 

9. โครงการต่อเติมศาลา 85 พรรษา พุทธช
ยันตรี 2,600 ปี หมู่ที่ 8 บ้านต้น 

จัดซื้อจัดจ้าง 

10.โครงการต่อเติมสาลาประชาคมประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคุ้ม 

จัดซื้อจัดจ้าง 

11. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองมะเอก 

ก าหนดราคากลาง 

12. โครงการปรับปรุงศาลศาลาตาปู่ หมู่ที่ 
14 บ้านคลองฟันปลา 

ก าหนดราคากลาง 

13. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์งาม 

ก าหนดราคากลาง 

14. โครงการปรับปรุงห้อง ไอ.ซี.ที. ศาลา
ประชาคมประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองหัวลิง 

ก าหนดราคากลาง 

15. โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ก าหนดราคากลาง 

 
2.) ผลการด าเนินการซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานตามที่ประชาชนร้องขอ 
 -ซ่อมฝ่าท่อระบายน้ าบริเวณแยกหนองนกกระเรียง หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง จ านวน 2 จุด 
 -ซ่อมบ ารุงไฟฟ้าส่องสว่างรายทางของหมู่ที่ 8  
 -สนับสนุนการติดต้องไฟฟ้าส่งสว่างรายทางของหมู่ที่ 16 จ านวน 2 จุด 
 -ซ่อมไฟฟ้ารายทางสายปากทางวัดประจันตคามเสมาราม หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง 
อยู่ระหว่างผู้บริหารสั่งการ 
 -ซ่อมสายไฟเมนใหญ่ขาด จุดบ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 10 อยู่ระหว่างผู้บริหารสั่งการ 
3.) การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดังนี้ 
 -ที่เทศบาลต าบลโพธิ์งามอนุญาตแล้ว 
 1.น.ส.วรรณพร เฉลิมศรี   หมู่ที่ 2 
 2.นายวุฒิ ปรืองาม         หมู่ที่ 9 
 3.นายเอกณรงค์ ทองอยู่   หมู่ที่ 4 
 4.นางจิตรา หลีกชั่ว  หมู่ที่ 9 
 5.นางเพ็ญพักตร์ นาคสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 
 6.นางสุกัญญา ถึงเจริญ  หมู่ที่ 3 
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ที่ประชุม 
 
ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี 
สท.เขต 2 
 
 
 
 
 
 
นายอภัย เตมีสุภาพ 
สท.เขต 2 
 
 
นายสอาด ไวงาน 
สท.เขต 2 

ที่ประชุม 
 
เลิกประชุม 
 
 
 
 
 
 

 7.น.ส.ปนิดา วงษ์ยอด  หมู่ที่ 2 
 8. นางคาร ใจดี   หมู่ที่ 1 
 9.น.ส.วราภรณ์ ดาผา  หมู่ที่ 10 
 10.นางณิชาภัทร รังรงทอง หมู่ที่ 2 
 11.นางยิ้ม แสงสว่าง  หมู่ที่ 6 
 12.น.ส.ธีราภรณ์ ชื่นงาม  หมู่ที่ 19     อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบหลักฐาน 
 13.น.ส.ศิริวรรณ จ ารัส  หมู่ที่ 5 
 14.นางสิมมา ขุนเณร  หมู่ที่ 10 
4.) การอนุญาตขุดดินถมดินมีขออนุญาตหนึ่งราย ได้แก่ น.ส.ปิยาภร เชาวลิต หมู่ที่ 11 
ด าเนินการแล้วเสร็จแล้ว 
5.)การรับรองสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 
 1.น.ส.สุกัญญา ถึงเจริญ หมู่ที 3 ด าเนินการแล้ว 
 2.น.ส.รัตนา สินนาค     หมู่ที ่14 อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐาน 
- รับทราบถึงการรายงานดังกล่าวของทุกส่วนราชการ และประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีสมาชิก
สภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ซึ่งมีสมาชิกสภาฯได้ยกมือ 
ขออนุญาตกล่าวให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้ 
- กล่าวเสนอแนะต่อประชุม ดังนี้  
 -ขอให้เร่งด าเนินการจัดประชุม สปสช. เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทัน  
ต่อเหตุการณ ์
 -ขอให้พิจารณาเร่งด าเนินการถมกลบบ่อขยะที่เทศบาลได้ปิดไปแล้วให้เรียบร้อย  
 -เรื่องการจัดซื้อทรายอะเบทให้เพียงพอและทันต่อความจ าเป็นในการใช้ 
 -น าเสนอเรื่องจัดงานวันไหลในช่วงเทศการสงกรานต์ของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพ่ือให้
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของเทศบาลฯ 
- 1.เสนอให้มีการจัดท าแผนงานเพื่อเชื่อมต่อระบบประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาใช้ในพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาของระบบประปาหมู่บ้านได้ 
  2. เสนอให้ตรวจสอบและออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง บริเวณท่ีดินสาธารณะด้านหน้า
ส านักงานเทศบาลฯ เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว 
 -กล่าวสนับสนุนการจัดท าแผนเพื่อเชื่อมต่อระบบประปาส่วนภูมิภาค และฝากเรื่องการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นท่ี 

-ไม่มีผู้อภิปรายหรือสอบถามในประเด็นใดเพ่ิมเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม
และปิดการประชุมในล าดับต่อมา 
14.40 นาฬิกา 
                                ลงชื่อ ผู้พิมพ์ 
                                   (นายอุสาห์ คนหลัก) 

     ลงชื่อ พันจ่าโท ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                 (ประมวล สุขพอ)  
                                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 



~ ๑๘ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๑๙ ~ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



~ ๒๐ ~ 
 
 
 

 
 
 
 
ที่ประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา 
 
  

  
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


