
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 
วันจันทร์ ที่   5   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62  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. 
14. 
15. 
16. 

 
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 
นายหมี่ ชาวดร                          ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
พ.จ.อ. เรืองชัย รุ่งศิริ                   ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นายอนุชา  ช่อชบา                     รองปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
นายสุรชัย  สมบูรณ์ศักดิ์               ผู้อ านวยการกองคลัง 
นายจิตกร  อภัย                         ผู้อ านวยการกองช่าง 
นางสาวอิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ          ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
นายสมควร  บุญประกอบ             รก.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
น.ส.เอมอร สนับบุญ                    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
น.ส.กาญจนา  สายัญ                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
นายอุสาห์  คนหลัก                    นิติกร 
นายธวัชชัย พรมจันทร์                ประธานประชาคมต าบลโพธิ์งาม 
นางรุ่งรฤดี ศิริอารุณปัญญา           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 



~ ๒ ~ 
 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
 
เริ่มประชุม  
พ.จ.ท.ประมวล 
สุขพอ เลขานกุารสภาฯ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ 

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              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
นายศุภณฏัฐ์ ฐานิสชนาสิน          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นายจิรายุ พันพลู                      เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
นางรชนก เรืองศรี                    นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
จ.อ.นพดล พูลเจริญ                  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
นางขณิตฐา เหลื่อมรัมย์              นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

 
เวลา 09.30 น. 
-ได้ตรวจสอบรายชื่อและผู้ที่อยู่ในห้องประชุมแล้ว มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเลขานุการ
สภามาประชุม จ านวน 9 คน และผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 27 คน  เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว 
จึงไดเ้ชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ เสร็จแล้วเริ่มด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
(ไม่มี) 

มติที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม สมัยประชุม สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 /2562 เม่ือวันที่  21  พฤษภาคม  2562 รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามี
จ านวน 25 หน้า ขอให้ที่ประชุมได้ทบทวนรายงานการประชุมไปทีละหน้าตามล าดับ         
หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมไม่ถูกต้องขอให้ยกมือขอแก้ไขรายงานการประชุมต่อไป 
หากไม่มีการแก้ไขจะได้ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม    

นางชุติมา มหาเมฆ
ประธานสภาฯ 

-แจ้งต่อที่ประชุมให้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานฯ ได้
ด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว โดยไม่มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมให้
ที่ประชุมตรวจสอบอีกครั้งว่าจะมีการเพ่ิมเติม แก้ไข หรือไม่ ก่อนที่ประธานจะขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม 
 
 
นางชุติมา มหาเมฆ
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม 

-ได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมทุกหน้าโดยละเอียด ทั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดย
เห็นว่าถูกต้องตรงตามเนื้อหาที่ได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทุกประการ ซึ่งไม่
มีการขอให้แก้ไขแต่ประการใด 
- จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม 

-สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2562 ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานสภา 
งดออกเสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ 

 
 
กระทู้ถาม  
(ไม่มี) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
(ไม่มี) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 

 
 

นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 

นายบันเทิง ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ีเสนอใหม่  

5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
     (วาระแรกขั้นรับหลักการ)   
-ตามที่ฝ่ายบริหารได้มีหนังสือเสนอญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาในวาระแรกขั้นรับหลักการ ในการนี้ จึงขอให้แจ้งรายละเอียดใน
การจัดท างบประมาณดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณา ต่อไป  
-บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลโพธิ์งามจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
1.สถานะทางการคลัง    
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้         
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 76,407,904.93 บาท     
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 30,319,263.04 บาท      
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 31,620,377.09 บาท    
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 9 โครงการ 
รวม 411,075.00 บาท        
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 24 โครงการ รวม 4,028,784.96 
บาท1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562  
(1) รายรับจริง จ านวน 54,425,844.59 บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร จ านวน 915,336.52 บาท     
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 207,176.30 บาท   
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 498,307.90 บาท     
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท    
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     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 78,308.16 บาท     
     หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท     
     หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 23,636,264.71 บาท     
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 29,090,451.00 บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 4,123,020.00 บาท  
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 39,003,648.90 บาท ประกอบด้วย    
     งบกลาง จ านวน 15,340,947.11 บาท     
     งบบุคลากร จ านวน 11,700,494.87 บาท     
     งบด าเนินงาน จ านวน  6,341,420.46  บาท     
     งบลงทุน จ านวน 3,690,536.46 บาท     
     งบรายจ่ายอื่น จ านวน 88,650.00 บาท     
     งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,841,600.00 บาท    
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 4,123,020.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,492,614.00 บาท    
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท    
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท      
            
                        ค าแถลงงบประมาณ 
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
           
รายได้จัดเก็บเอง รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562   ประมาณการ ปี 2563 
หมวดภาษีอากร 1,007,009.54 811,000.00  712,987.00 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ 
และใบอนุญาต   

535,304.38 694,500.00 535,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   723,766.57 797,000.00 723,760.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    15,650.00 86,000.00 15,600.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง      2,281,730.49 2,388,500.00      1,987,347.00 

     
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร 

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562   ประมาณการ ปี 2563 
31,462,307.70 27,384,000.00   31,461,304.00 

   
            รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562   ประมาณการ ปี 2563 
31,462,307.70 27,384,000.00 31,461,304.00 
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นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 

 
พันจ่าโท ประมวล 
สุขพอ เลขานุการ
สภาฯ 
 
 
 
 
 

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562   ประมาณการ ปี 2563 
31,511,987.00 31,192,500.00 33,557,349.00 

           รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562   ประมาณการ ปี 2563 
31,511,987.00 31,192,500.00 33,557,349.00 

 
          รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562   ประมาณการ ปี 2563 
65,256,025.19   60,965,000.00   67,006,000.00 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

                   ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 18,303,709.03 18,980,926.00 20,021,867.00 

งบบุคลากร 14,562,775.00 19,722,304.00 22,956,580.00 

งบด าเนินงาน 10,503,197.09 12,800,570.00 14,004,553.00 

งบลงทุน 2,292,530.78 6,143,200.00 7,273,000.00 

งบเงินอุดหนุน 3,079,160.00 3,318,000.00 2,750,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 48,741,371.90 60,965,000.00 67,006,000.00 

รวม 48,741,371.90 60,965,000.00 67,006,000.00 

รายละเอียดต่างๆ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบจากร่างเทศบัญญัติพร้อมเอกสารประกอบที่ได้
ส าเนาให้ทุกคนแล้ว  
-เมื่อฝ่ายบริหารได้แถลงถึงสถานะทางการเงินการคลังและประมาณการในการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในปี พ.ศ.2563 ให้สภาฯได้ทราบแล้ว ต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯได้กล่าวถึงระเบียบ
ข้อบังคับในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม 
-ได้กล่าวถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้วางข้อก าหนดในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณไว้ ดังนี้ 
     ข้อ 55 วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ
ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับตั้งแตส่ภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
     ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก



~ ๖ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว 
      เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
     ข้อ 48  ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับร่างหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งข้อมติไม่รับ
หลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อคณะกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่
รับหลักการ 
     ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งสมาชิกมติของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการ 
     ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่ง ให้
สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระที่สามตามล าดับ 
     ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย 
    ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือ โดยให้ยื่นแปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
     การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
     ในการพจิารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจาณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจ
เสนอค าแปรด้วยวาจาได้ 
     ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง
เดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม     ในตอนหรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
     ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
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นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
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นายบันเทิง ปัญญาดี 
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นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์ 
ผอ.กองคลัง 

 
 
 
 
 

     ข้อ 51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น
อย่างอ่ืน  
     ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว 
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
     ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือ
บกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้
ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบ
รา่งข้อบัญญัติก็ได้ 
     เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัด
ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
     ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
     ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
-เมื่อได้ทราบรายละเอียดในการจัดท างบประมาณของฝ่ายบริหารจากค าแถลงการณ์ และเอกสาร
ประกอบที่จัดส่งให้ทุกท่านได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ มีสมาชิกท่านจะอภิปรายซักถามในประเด็นใด
ขอให้ยกมือแจ้งต่อประธานเพ่ือจะได้อนุญาตให้อภิปรายและให้ฝ่ายบริหารชี้แจงไปตามล าดับ 
ซึ่งต่อมามีผู้อภิปรายซักถามในประเด็น ดังนี้ 
-สอบถามในประเด็นการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ ตามค าแถลงงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีอากร รายรับจริงในปี พ.ศ.2561 เป็นเงิน
จ านวน 1,007,009.54 บาท ประมาณการในปี พ.ศ.2562 อยู่ที่ 811,000 บาท และ
ประมาณการในปี พ.ศ.2563 อยู่ที่ 712,987 บาท เพราะเหตุใดจึงลดลงทุกปี ทั้งที่ควรจัดเก็บ
ได้เพ่ิมข้ึนทุกๆปี  

-ในประเด็นนี้ขอมอบหมายให้นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์ ผู้อ านายการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯ                  

 
-ในการตั้งเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการไปตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ  กล่าวคือ การตั้งงบประมาณด้านรายรับและด้านรายจ่าย ให้ตั้ง
รายรับจากรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป 
และการตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้กระท าตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ  
ถ่ายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น



~ ๘ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
พันจ่าเอก เรืองชัย 
รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี 
สท.เขต 2 
 
 
 
 
 

แนวทางในการจัดท างบประมาณ ตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  
 ซึ่งแนวทางการตั้งงบประมาณด้านรายรับของงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้อ้างอิงรายรับ
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร 
ให้ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เว้นแต่ภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ให้ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก าหนด ทั้งนี้ การที่
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษี
บ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและท่ีดินที่จัดเก็บอยู่เดิมโดยหลักการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายใหม่ มี
ความเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการประกอบกิจการพาณิชย์ และธุรกิจที่
หลากหลาย เทศบาลต าบลโพธิ์งามซึ่งไม่มีการประกอบกิจการเหล่านี้มากนัก จึงได้รับผลกระทบ
ท าให้การจัดเก็บรายได้ลดลง การประมาณการรายรับจึงต้องลดลงไปด้วยเพราะต้องประมาณการ
ตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามรายงานประมาณการรายรับในร่างเทศบัญญัติฯหน้าที่ 
1/3 ซึ่งได้จัดส่งให้ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
-ชี้แจ้งเพ่ิมเติม หลักการในการจัดเก็บภาษีในรูปแบบใหม่มีฐานภาษีที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 
1 มกราคม 2563 มีดังนี้ 
 1. ที่ดินท าการเกษตรกรรม มูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้น 
 2. ที่อยู่อาศัย ถ้าหากราคาที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าถึง 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้น 
 3. ด้านอ่ืนๆ เช่น การท าการค้าประกอบกิจการต่างๆ เสียภาษีร้อยละ 0.03 ถ้าหากมีรายได้ 
     1 ล้านบาท จะต้องเสียภาษี 3,000 บาท 
 4. ที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้ท าประโยชน์ ต้องเสียภาษีตามอัตราที่ก าหนด 
 ซึ่งในขณะนี้เทศบาลฯอยู่ระหว่างการลงพ้ืนที่ส ารวจที่ดินของประชาชน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 
6 พันกว่าแปลง ว่ามีการท าประโยชน์อย่างไร มีทรัพย์สินอะไรบ้างบนที่ดิน เพ่ือแบ่งประเภทและ
ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินตามฐานภาษีข้างต้น ในการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดเก็บ
รายได้  และถ้าหากผู้ถูกประเมินมีข้อโต้แย้งว่าการประเมินไม่ถูกต้องสามารถอุทธรณ์ 
ตามข้ันตอนทีก่ฎหมายก าหนดไว้ได ้และเทศบาลฯจะพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  
 ทั้งนี้ ตามที่ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงว่าการตั้งรายรับในปี พ.ศ.2563 ต้องอ้างอิงรายรับ
ของปี งบประมาณ พ.ศ .2561 นั้ น  ในภาพรวมแล้ ว ในปี งบประมาณ พ.ศ .2563 
ได้ประมาณการรายรับในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปไว้ 33,557,349 บาท ซึ่งมากกว่ารายรับจริง 
ปี พ.ศ. 2561 ที่รายรับจริง 31,511,987 บาท ทั้งนี้ เพ่ือรองรับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุที่มีจ านวน
เพ่ิมมากข้ึน  
- กล่าวสอบถามในประเด็นการประมาณการรายรับในปี พ.ศ.2563 ที่ประมาณการไว้ที่ 
67,006,000 บาท ซึ่งมากกว่ารายรับจริงในปี พ.ศ.2561 ที่อยู่ที่ 65,256,025.19 บาท 
และประมาณการรับในปีใน พ.ศ.2562 ที่ประมาณการไว้ 60,965,000 บาท ซึ่งถ้ารายรับในปี 
พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้จะมีผลกระทบต่อโครงการที่จะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ 
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นายบันเทิง ปัญญาดี  
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นายกเทศมนตรีฯ 

-ในประเด็นนี้ขอมอบหมายให้พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจ้งต่อสภาฯ 
 
-ในส่วนของการประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่เพ่ิมถึงจากปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ในลักษณะเหมือนการก้าวกระโดดนั้น เมื่อดูจากรายรับจริงในปี พ.ศ.2561 เทศบาลฯ 
มีรายรับจริงอยู่ที่ 65,256,025.19 บาท ในปี พ.ศ.2563 ประมาณการอยู่ที่ 67,006,000 
บาท ซึ่งเพ่ิมข้ึน 2 ล้านเศษที่ไม่ต่างกันมากนัก ส่วนในปี พ.ศ.2562 ณ ปัจจุบันที่เหลือเวลาอีก 2 
เดือนจะสิ้นปีงบประมาณเทศบาลฯมีรายรับจริงเท่าใด จะขอให้ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้แจ้งต่อ
สภาฯ ต่อไป 
-ตามท่ีเทศบาลฯตั้งตั้งประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้ที่ 60,965,000 บาท 
นั้น ปัจจุบันในรอบการปิดบัญชีเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 รายรับติดลบอยู่ที่ 270,000 บาท 
คาดว่าอีก 2 เดือน ก่อนสิ้นปีงบประมาณรายรับจะเป็นไปตามที่ประมาณการไว้ 
-กล่าวแสดงความคิดเห็นว่าสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลฯมีความพร้อมที่จะจัดการ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณขอชี้แจ้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ.2563 ในส่วน
ของงบบุคคลากรที่ตั้ งไว้ 22,956,580 บาท ที่ดูคร่าวๆจะเห็นว่าเป็นงบประมาณที่สูง 
ซ่ึงบุคลากรเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงหลักการและข้อสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ การตั้งงบประมาณในด้านของบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้มีหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ 
ให้ตั้งงบประมาณไว้เต็มตามกรอบอัตราก าลังทุกต าแหน่ง แต่การเบิกจ่าย เบิกจ่ายตามจริงใน
ต าแหน่งที่มีบุคคลากรปฏิบัติงาน เหตุที่ต้องตั้งงบประมาณรองรับไว้ให้เติมกรอบอัตราก าลังพล
เพราะว่าในระหว่างปีงบประมาณหากมีพนักงานส่วนท้องถิ่นโอนย้ายมาบรรจุในต าแหน่งที่ว่าง 
จะได้มีงบประมาณเพียงพอไม่ต้องจัดท างบประมาณเพ่ิมเติม ประกอบกับรองรับกองสาธารณสุขที่
เทศบาลฯก าลังด าเนินการจัดตั้งขึ้น อีกทั้ง หากงบบุคคลากรที่ตั้งไว้เหลือจ่ายก็สามารถโอนไปใช้
จ่ายในกรณีอ่ืนๆได้ตามความจ าเป็นได้   
 และอีกประการหนึ่งตามที่ผู้อ านวยการกองคลังได้น าเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ที่เหลือเวลาอีก 2 เดือนการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ ณ ปัจจุบัน เหลืออีกประมาณ 
270,000 บาท ก็จะเต็มตามยอดที่ประมาณการไว้ ในส่วนนี้ หากว่าก่อนสิ้นปีงบประมาณ
เทศบาลฯมีเงินอ่ืนใดที่สามารถน าไปจัดท าบริการสาธารณะให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ก็
สามารถจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้ ซึ่งในปี พ.ศ.2563 ที่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ที่  67 ล้านเศษ ซึ่งเป็นจ านวนที่สูงในกรณีนี้จะไม่ต้องมีการจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณเพ่ิมเติมเพราะตั้งงบประมาณรองรับไว้ครบถ้วนแล้ว ซึ่งเป็นข้อดีของการตั้ง
งบประมาณไว้ในจ านวนที่สูงนั้นเอง                                                                     
-กล่าวสอบถอบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 
ว่าทุกส่วนราชการได้จัดท าสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องปรับแก้ในภายหลัง 
-ในส่วนนี้ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาลแจ้งแต่ละส่วนราชการให้ชี้แจงต่อสภา 
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พันจ่าเอก เรืองชัย 
รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล 

-ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการกล่าวถึงโครงการและแผนงานที่จะด าเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ต่อสภาฯ 
-ในส่วนของกองคลังแผนงานและโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติได้จัดท าครบถ้วนแล้ว ซึ่งถ้าหาก
มีในส่วนใดต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติมจะขอโอนงบบุคคลากรที่เหลือจ่ายมาสมทบเพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ 
 -ชี้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักปลัดประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความ
สงบภายใน แผนงานสาธารณสุข แต่ละแผนงานได้ตั้งค่าใช้จ่ายไว้ตามความเป็นจริงที่ไม่แตกต่าง
กับปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่เพ่ิมเติมขึ้นก็จะเป็นในส่วนของแผนงานสาธารณสุขที่ตั้งรายจ่าย
ประจ าไว้เพ่ือรองรับการจัดตั้งกองสาธารณะสุขที่ก าลังด าเนินการอยู่ ซึ่งก็เป็นรายจ่ายตามความ
เป็นจริงเช่นกัน ทั้งนี้ ทุกแผนงานมีความพร้อมที่จะด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทั้งสิ้น        
-แจ้งถึงการแก้ไขแบบการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของถนน คสล.ตามท่ีฝ่ายบริหารได้สั่งการ
1. strength ปูน จากเดิน 240 เป็น 280 2.เหล็ก wiremesh ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 3.เหล็กตระ
แกรงฝาท่อระบายน้ าให้มีความหนาเพ่ิมขึ้น ที่จะบรรจุเข้าในเทศบัญญัติตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้
สมาชิกสภาฯและฝ่ายบริหาร รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว ซึ่งอาจมีบางโครงการต้องตัด
ลดเนื้องานในเรื่องของระยะทางให้สั้นลงเล็กน้อย ส่วนโครงการอ่ืนๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองช่างไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการแต่ประการใด  

-กล่าวเพ่ิมเติมในส่วนของการออกแบบการก่อสร้างถนน คสล. ถ้าหากพ้ืนที่เพียงพอต้องให้มีไหล่
ทางเพ่ือให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องของเส้นทางที่ใช้สัญจรและจะได้ไม่เกิดปัญหากับประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง   

-ในส่วนของกองการศึกษา มีแผนงานรวม 2 แผนงาน ดังนี้ 1. แผนงานการศึกษา 2.แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งโครงการในแต่ละแผนงานจะเป็นโครงการที่ไม่แตกต่างจาก
งบประมาณที่ผ่านมาที่ได้ท าต่อเนื่องมาโดยตลอด และมีการเพ่ิมเติมโครงการใหม่เช่น 1.โครงการ
พัฒนาให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาโดยการน าไปศึกษาดูงานเพ่ือน าความรู้ที่
ได้มาใช้พัฒนาตนเองและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 2. โครงการส่งเสริม
ดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนภายในต าบล 3.โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารโครงการของแต่ละส่วนราชการได้จัดส่งให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านแล้ว 
-กล่าวเพ่ิมเติมในเรื่องของการส่งเสริมด้านดนตรีว่า จากที่ได้หาหรือกับผู้อ านวยการโรงเรียนที่อยู่
ในพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์งามแล้ว โดยได้ข้อสรุปว่าควรจะมีเครื่องตนตรีที่ประกอบเป็นวงดุริยางค์ 
ซึ่งโรงเรียนวัดบ้านโง้ง และโรงเรียนวัดพรหมนิมิต มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้
ความรู้กับเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีของต าบลโพธิ์งามได้ จึงได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ 
-กล่าวเพ่ิมเติมขอให้ตั้งงบประมาณในการจัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (พิเศษ) เพ่ือพัฒนา
ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนที่พ้ืนที่ ทั้งนี้ หากระเบียบเปิดช่องให้ด าเนินการได้ก็ควรพิจารณาตั้ง
งบประมานในส่วนนี้  
-กล่าวเห็นด้วยและเป็นเรื่องท่ีควรให้การสนับสนุนและจะศึกษาและพิจารณาในโอกาสต่อไป 



~ ๑๑ ~ 
 
นายสมควร บุญประกอบ 
รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันจ่าเอก เรืองชัย 
รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 

ที่ประชุม 

นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม 
 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
 
 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
 

นายบันเทิง ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 

 

-กองสวัสดิการฯ มีแผนงานดังนี้ 1.แผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มีการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือประชนตามอ านาจ
หน้าที่ พ.ศ.2560 สืบเนื่องมาจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ 
จึงประสบปัญหาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ผ่านมากองสวัสดิการ
ได้ประสานเครือขายในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
มีโครงการที่เพ่ิมเติม 2 โครงการ 1.โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคูณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 2.
โครงการเกี่ยวกับการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งในแต่ละโครงการและแผนงานของกองสวัสดิการ
มีการจัดท าไว้อย่างครบถ้วนแล้วเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจในการให้บริการประชาชนตั้งแต่เกิดจนกระ
ทั้งเสียชีวิต 
-กล่าวเพ่ิมเติมว่า ด้วยฝ่ายบริหารเน้นย้ าในเรื่องการให้บริการแก่ประชาชนที่ยากไร้ ให้เต็ม
ประสิทธิภาพ ประกอบกับในระยะเวลาอันใกล้นี้จะมีการควบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์
มารวมไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งามเพียงแห่งเดียว ซึ่งผู้ปกครองไม่มีความพร้อม
ในเรื่องพาหนะรับส่งบุตรหลานที่ต้องมาเรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็จะใช้งบประมาณที่กอง
สวัสดิการฯตั้งไว้เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนี้ ให้บริการรับส่ง
บุตรหลานประชาชน ต่อไป 
-ไม่สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  

- กล่าวขอมตทิี่ประชุม 
 
-สมาชิกสภาในที่ประชุมจ านวน 8 คน ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานงดออกเสียง 
-แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้เวลา 12.05 นาฬิกา จึงสั่งพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหาร
กลางวัน และนัดเวลาเข้าห้องประชุมในเวลา 13.00 น. 
-เวลา 13.00 น. ได้เชิญสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุมเพ่ือ
ด าเนินการประชุมสภา ตามระเบียบวาระต่อไป 
 5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน 1 รายการ  
-ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เพ่ือไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จึงขอให้ฝ่ายบริหารกล่าวถึงรายละเอียดและเหตุผลความ
จ าเป็นต่อสภาฯเพ่ือประกอบการพิจารณา 
-ด้วยส่วนราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์งามว่า มีพนักงานเทศบาลที่มาบรรจุใหม่ในปี พ.ศ. 
2561 ซึ่งยังไม่มีครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอีท างานใช้ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชน 
โดยงบประมาณในส่วนนี้ไม่ได้ตั้งไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ทั้งนี้จะขอมอบหมายให้กองคลังเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ   
 
 



~ ๑๒ ~ 
 
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์ 
ผอ.กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
พันจ่าโท ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 
 

นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายบันเทิง ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรีฯ 

นายจิตกร อภัย 
ผอ.กองช่าง 
 
 

-ในการขอโอนมีรายละเอียดดังนี้ 
           โอนลด 
  แผนบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/งบด าเนินการ/หมวดค่าใช้สอย/ประเภท
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆงบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
23,486 บาท โอนลดจ านวน 13,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 9,986.00 บาท  
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
ส านักงาน/โต๊ะท างานเหล็กและเก้าอ้ีบุนวมพักพิงสูง เป็นเงินจ านวน 13,500 บาท เพื่อจัดซื้อ  
 -โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต ขนาด 150X75X75 เซนติเมตร 
 -เก้าอ้ีเบาะและพนักพิงท าจากฟองน้ า มีที่เท้าแขน ขามีล้อเลื่อนปรับระดับสูงต่ าได้       
   สามารถปรับโยกและหมุนได ้
 -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
- ต่อไปจะขอให้เลขานุการสภาฯได้กล่าวถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.
2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-เมื่อได้ทราบถึงเหตุผลและความจ าเป็นในเรื่องขอโอนงบประมาณต่อสภาฯ ประกอบกับระเบียบที่
เกี่ยวข้องแล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพ่ิมหรือไม่ 
-ไม่การอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
-กล่าวขอมติที่ประชุม 
 
-สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานสภา
งดออกเสียง 
 5.3 ญัตติขอความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในโครงการอุดหนุนการไฟฟ้าอ าเภอ 
ประจันตคาม (สายบ้านนางประนอม) หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง 
-ตามที่ฝ่ายบริหารได้มีหนังสือส่งญัตติเรื่องของความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในโครงการ
อุดหนุนการไฟฟ้าอ าเภอประจันตคาม จึงขอให้ฝ่ายบริหารได้กล่าวถึงรายละเอียดและการ
ด าเนินการในโครงการดังกล่าวต่อสภาฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

-รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ขอมอบหมายให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจงต่อสภาฯ 
 
-โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าอ าเภอประจันตคาม เป็นการอุดหนุนเพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า สายบ้านนางประนอม หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาท้องถิ่น เดิมตั้งงบไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 หน้าที่ 47/59 เป็นเงินจ านวน 



~ ๑๓ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
พันจ่าโท ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 

นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
พันจ่าโท ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 บาท และต่อมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอประจันตคาม ได้แจ้งค่าใช้จ่ายใน
การขยายเขตดังกล่าวเป็นการติดตั้งเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จ านวน 20 ต้น พาดสายสายบนหัว
เสาด้วยสายอลุมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 4 เส้น ระยะทาง 1,880 เมตร  
เป็นเงินจ านวน 202,459.18 บาท ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอฝ่ายบริหารจึงได้โอน
งบประมาณเพ่ิมเติมเป็นเงินจ านวน 52,460 บาท เพ่ือให้เพียงพอในการจัดท าบริการสาธารณะ
รวมเป็นเงินที่ขอความเห็นชอบในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในโครงการนี้ ทั้งสิ้น 202,460 บาท   
-ต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯได้กล่าวถึงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุม 
 
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 มาตรา 67 เทศบาลมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ (8) เงินอุดหนุน โดยมาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงิน
ตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
-เมื่อได้ทราบถึงข้อมูลในการด าเนินโครงการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว มีสมาชิกท่านได
จะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยที่จะสอบถามในประเด็นใดหรือไม่ 
-ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี สมาชิกสภา เขต 2 กล่าวให้การสนับสนุนในการด าเนินโครงการซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน และภายหลังจากนี้ไม่มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายหรือสอบถาม
เพ่ิมเติมประธานจึงได้กล่าวขอมติที่ประชุม 
-สมาชิกสภาในที่ประชุม จ านวน 8 คน ได้เห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 202,460 
บาท เพื่อด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านนางประนอม หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง 
ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธานสภางดออกเสียง 
 5.4 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-ในล าดับแรกขอให้เลขานุการสภาฯได้กล่าวถึงข้อกฎหมายต่อที่ประชุม 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่
ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
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ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
 
นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
นายสอาด ไวงาน 
สท.เขต 2 
ที่ประชุม 
 

นายสมพงษ์ กองทวีผล 
สท.เขต 1 

ที่ประชุม 
 

ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี 
สท.เขต 2 
ที่ประชุม 
 

นางชุติมา มหาเมฆ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
พันจ่าโท ประมวล 
สุขพอ เลขานุการสภาฯ 
  

มติที่ประชุม 
 

ข้อ 107 ภายใต้ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณี
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาท้องถิ่น 
-ประธานสภา ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันว่าจะก าหนดให้มีจ านวนคณะกรรมการแปร
ญัตติกี่คน และจะเป็นกรรมการสภาท้องถิ่นประเภทใด  
-สมาชิกในที่ประชุมจ านวน 8 คน มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน 
โดยเป็นคณะกรรมการสามัญ 
-ได้ให้สมาชิกสภาในที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ให้ครบทั้ง 3 คน ตามล าดับ 
-ได้เสนอชื่อ ร้อยตรีบรรเทิง  เฉลิมศรี สมาชิกสภาเขต 2 โดยมีผู้รับรองคือ นายประชาญ 
เสียงฆ้อง สมาชิกสภาเขต 2 และนายจรูญ  ไกรสิงห์ สมาชิกสภาเขต 1   
-ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อใครอีก ประธานจึงประกาศว่า ร้อยตรีบรรเทิง  เฉลิมศรี สมาชิกสภาเขต 2 ได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง 

-ได้เสนอชื่อ นายประชาญ  เสียงฆ้อง สมาชิกสภาเขต 2 โดยมีผู้รับรองคือ นายอภัย เตมีสุภาพ 
สมาชิกสภาเขต 2 และร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี สมาชิกสภาเขต 2  
-ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อใครอีก ประธานจึงประกาศว่า นายประชาญ  เสียงฆ้อง สมาชิกสภาเขต 2 ได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง  
-ได้เสนอชื่อ นายสอาด ไวงาน สมาชิกสภาเขต 2 โดยมีผู้รับรองคือ นางชลอ รักษาพล สมาชิก
สภาเขต 2 และนายสมพงษ์ กองทวีผล สมาชิกสภาเขต 1 
-ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อใครอีก ประธานจึงประกาศว่า นายสอาด ไวงาน สมาชิกสภาเขต 2 ได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม 
-ได้ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาทั้ง 3 คน ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเรียง
ตามล าดับดังนี้  1. ร้อยตรีบรรเทิง  เฉลิมศรี สมาชิกสภาเขต 2  2. นายประชาญ  เสียงฆ้อง 
สมาชิกสภาเขต 2  3. นายสอาด ไวงาน สมาชิกสภาเขต 2  
และกล่าวขอให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้นัดประชุมเพ่ือเลือกประธานและ
เลขานุการของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ปี 2563 เพ่ือท าหน้าที่ต่อไป ตามข้อ 
109 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

-ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 2563 เพ่ือเลือกประธานและ
เลขานุการ ในวันที่ 5 สิงหาคม  2562 ภายหลังจากการประชุมสภาฯเสร็จสินแล้ว ตาม
รายละเอียดหนังสือท่ีได้แจ้ง 
-สมาชิกสภาในที่ประชุมจ านวน 8 คน ได้มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธาน
ได้งดออกเสียง 
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มติที่ประชุม 
 
 

วาระท่ี 6 
นายจรูญ ไกรสิงห์ 
สท.เขต 1 
 

นายบันเทิง ปัญญาดี  
นายกเทศมนตรีฯ 

นายจิตกร อภัย 
ผอ.กองช่าง 
 

นายสมควร บุญประกอบ 
รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ 
 
 
 
 
 

พันจ่าเอก เรืองชัย 
รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล 

 
นายอภัย เตมีสุภาพ 
สท.เขต 2 
 
 
 

 5.5 การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
-กล่าวให้เลขานุการสภาฯแจ้งถึงระเบียบที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุม 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ให้ที่ประชุมทราบว่าญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
-แจ้งให้ที่ประชุมปรึกษาหารือจนได้ข้อสรุปร่วมกัน โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 วัน คือวันที่ 6 – 8 สิงหาคม  2562 ระหว่างเวลา 0800 น. 
ถึง 17.00 น. และก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 9 สิงหาคม  2560 เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
 
-สมาชิกสภาในที่ประชุมจ านวน 8 คน ได้มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง โดยประธาน
ได้งดออกเสียง 
 
เรื่องอ่ืนๆ 
-กล่าวสอบถาม ดังนี้  
1. การตั้งงบประมาณในการซ่อมถนนภายในต าบลโพธิ์งามนั้นตั้งไว้เป็นรายหมู่บ้านหรือรวมทั้งต าบล 
2. กองทุนสวัสดิการออมวันละ 1 บาท ผลการด าเนินการเป็นประการใดบ้าง  
-ในประเด็นตามข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่าง และ
รักษาการผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปตามล าดับ 
-การตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมถนนนั้นตั้งไว้ในภาพรวมของต าบล ที่จะด าเนินการไปตามที่มี
การส ารวจและการรับแจ้งจากประชาชน ซึ่งจะมีแผนงานในการด าเนินการไปตามล าดับความ
จ าเป็นเร่งด่วน  

-กองทุนสวัสดิการการออมดังกล่าวมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการดูแลสมาชิกเดิม และไม่มีการ
เปิดรับสมาชิกใหม่ เนื่องจากผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกนั้นจะเป็นผู้ที่เป็นคนชราและป่วยเจ็บ ประกอบ
กับนโยบายของรัฐบาลไม่มีความชัดเจนและขาดการสนับสนุนที่เพียงพอ ซึ่งมีแต่เพียงเทศบาล
ต าบลโพธิ์งามเท่านั้นที่สนับสนุนงบประมาณปีละ 50,000 บาท แนวโน้มในอนาคตจึงไม่น่าจะ
เพียงพอในการให้สวัสดิการแก่สมาชิก ปัจจุบันกองทุนมีเงินอยู่ในระบบประมาณ 1,700,000 
บาท เศษ  
-ในเรื่องกองทุนสวัสดิการออมวันละหนึ่งบาทนี้ เป็นเรื่องการบริหารงานของคณะบุคคล ทั้งนี้ 
เทศบาลจะได้ประสานแจ้งคณะกรรมการทั้งหมดของกองทุนเพ่ือประชุมติดตามเพ่ือให้ได้ข้อยุติ
และน าเรียนให้สภาฯได้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
- 1.กล่าวฝากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดท าโครงการวางท่อระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
ในพ้ืนที่ของต าบลโพธิ์งาม ขอให้แจ้งผู้รับจ้างก่อสร้างให้ประสานงานกับประชาชนที่อยู่บริเวณที่
ก่อสร้างทราบ เพ่ือประชาชนจะได้ต่อท่อระบายน้ าจากบ้านเรือนของตนลงสู่ท่อระบายน้ าที่
ก่อสร้างได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาส าเร็จรุล่วงตามวัตถุประสงค์  
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2.เสนอให้ตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ าริมทางหลวงหมายเลข 33 บริเวณ หมู่ที่ 1,2,4,8,18 
และขุดลอกดินโคลนที่ตกข้างในท่อระบายน้ าบริเวณดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
-กล่าวแจ้งกรณีได้ทราบเรื่องจากประชาชนว่า บริเวณหน้าตลาดปิงพาซ่ามีน้ าท่วมขังประชาชน
ที่มาจับจ่ายที่ตลาดดังกล่าว ซึ่งในแต่ละวันมีจ านวนมากไม่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับความ
สะดวกเท่าท่ีควร ในเรื่องนี้เทศบาลฯควรจะด าเนินการแก้ไข 
 -1.กล่าวสนับสนุนแนวทางที่นายอภัย เตมีสุภาพ สท.เขต 2 ได้กล่าวแจ้งต่อสภาฯ และเน้นย้ าให้
ฝ่ายบริหารก าชับให้ผู้รับจ้างประสานกับประชาชนให้จัดเตรีมท่อที่จะใช้ระบายน้ าไว้ให้พร้อมเพ่ือ
ต่อเชื่อลงท่อระบายน้ าที่ได้ก่อสร้างขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่อนุมัติโครงการ  
 2.กล่าวฝากงานป้องกันส ารวจพ้ืนที่ภายในต าบลในช่วงฤดูฝนนี้ ว่าบริเวณใดมีน้ าท่วมขัง
และสามารถใช้งบประมาณในส่วนของงานป้องกันได้หรือไม่ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน 
 3.กล่าวชื่นชนการประชาสัมพันธ์ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลฯลงในเพ็จของ
เทศบาลฯ และขอให้เพ่ิมเติมข้อมูลในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นการประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
การชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบ 
 4.กล่าวแนะน าให้มีการจัดการขยะภายในต าบลเพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการก าจัด
ขยะมูลฝอย 
 5.สอบถามว่า โครงการก่อสร้างถนนลูกรังของหมู่ที่ 12 ที่ได้อนุมัติเงินสะสมไปแล้วนั้น
ขณะนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนเศษจะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะด าเนินการได้ทันหรือไม่ 
 6.แจ้งถึงกรณีไฟฟ้าส่องสว่างริมทางที่เป็นระบบโซล่าเซล ระหว่างเส้นทางหมู่ที่ 2 ไปหมู่
ที่ 6 บ้านอินทร์ไตย ช ารุดขอให้ด าเนินการซ่อมให้เรียนร้อย 
 7.แจ้งต่อที่ประชุมขอให้สมาชิกสภาฯและฝ่ายบริหารและปลัดเทศบาลลงตรวจสอบพ้ืนที่
บริเวณหน้าตลาดปิงพาซ่า   
-เสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านบาก หมู่ที่ 2 ขอให้จัดการ
ระบบระบายน้ าเพื่อไม่เกิดน้ าขัง 
-กล่าวเพ่ิมเติม กรณี การแก้ไขปัญหา ซอยบ้านบาก หมู่ที่ 2 ได้ประสานกับเทศบาลฯแล้วได้
ข้อสรุปจะขอให้ผู้รับจ้างเจาะช่องระบายน้ า โดยประชาชนในหมู่บ้านจะน าท่อมาจัดวางเพ่ือระบายน้ า 
และเทศบาลฯจะสนับสนุนยางมะตอยส าเร็จ เพ่ืออุดช่องว่างของถนนให้กลับสู่สภาพเดิม 
-กล่าวแจ้งขอให้แก้ไข กรณี ป้ายด้านหน้าเทศบาลมีสภาพไม่เรียบร้อย มีรอยน้ าไหลออกเป็นคราบ
ท าให้สกปรก ขอให้ด าเนินการแก้ไข 

-1.กล่าวแนะน ากรณีการจัดท าโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ของต าบลโพธิ์งาม ต้องการให้
แจ้งสมาชิกสภาฯในพ้ืนที่ทราบ เพ่ือจะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบโดย
เคร่งครัด 
 2. กล่าวสอบถามถึงการขุดดินในที่ดินสาธารณะหนองนาแซง หมู่ที่ 18 ซึ่งตามที่ทราบ
ข้อมูลได้น าดินมากองไว้ในที่ดินของเอกชนจึงไม่สามารถขอใช้ที่ดินได้แบบถาวร ดังนั้น ถ้าไม่ติดขัด
ในเรื่องของระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง ขอเสนอแนะให้น าดิน
มาถมในที่ดินสาธารณะหมู่ที่ 18 (ที่ป่าช้าเก่า) เพ่ือจัดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่



~ ๑๗ ~ 
 
 
 
 
 

นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พันจ่าเอก เรืองชัย 
รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล 
 
นายพิสัย พานิชดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 
ร้อยตรีบรรเทิง เฉลิมศรี 
สท.เขต 2 

พันจ่าเอก เรืองชัย 
รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล 
 

ที่ประชุม 

นางชุติมา  มหาเมฆ 
ประธานสภา 
เ ลิ กปร ะชุ ม เ วล า         
14.30 
 

ค้าขาย เพราะที่ประชาชนใช้เป็นสถานที่ที่ค้าขายอยู่ในปัจจุบันเป็นไหล่ทางถนนหมายเลข 33 
ถ้าหากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลถนนดังกล่าวไม่อนุญาตจะได้มีสถานที่ไว้รองรับ และอีก
ประการหนึ่งดินที่ขุดขึ้นมานั้นมีปริมาณมากจึงขอเสนอให้น าไปถมในที่ดินสาธารณะเนินอีแผง 
อีกท่ีหนึ่ง เพ่ือก่อสร้างสนามกีฬา 
-ตอบข้อซักถามดังนี้  
 1.ด้วยมีโครงการที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้หลายโครงการ 
การประสานงานอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่จะด าเนินการแจ้งการเข้างานของผู้รับจ้างให้ผู้น า
ท้องที่ทราบให้ครบถ้วนทุกโครงการ เพ่ือจะได้ร่วมกับตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ต่อไป 
 2.เรื่องโครงการขุดหนองน้ าสาธารณะ (หนองนาแซง) จากการประสานงานกับอ าเภอ
ประจันตคามทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นการขุดและวางดินหน้างานไม่มีการขนย้าย และมี
ปัญหาเรื่องต าแหน่งและเนื้อที่ของที่ดินสาธารณะที่ไม่ชัดเจน โดยโครงการนี้เนื้องานเป็นการขุด
ลอกในพ้ืนที่ 10 ไร่ แต่เนื้อที่ดินสาธารณะ (หนองนาแซง) มีประมาณ 6 ไร่ จึงต้องขอวางดินที่ขุด
ลอกไว้ในที่ดินของเอกชน ส่วนการจะขอขนย้ายดินที่มาถมในที่ดินสาธารณะในพ้ืนที่ของต าบล 
โพธิ์งามนั้นถ้าหากไม่ขัดต่อระเบียบและกฎหมาย จะประสานอ าเภอประจันตคามเพ่ือด าเนินการ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนต่อไป 
-กล่าวชื่นชมสมาชิกสภาเทศบาลที่มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และได้กล่าวชี้แจงให้ฝ่ายบริหาร
และพนักงานเทศบาลได้ทราบ ทั้งนี้ ในฐานะผู้บังคับบัญชาพนักงาน เทศบาลรองจากท่าน
นายกเทศมนตรีจะได้วางมาตรการและก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้อย่างเคร่งครัด 
-กล่าวเสนอต่อที่ประชุมให้น าดินที่ขุดลอกหนองนาแซงมาถมสระน้ าที่อยู่ด้านหลังของเทศบาล 
เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

-กล่าวให้การสนับสนุนและเห็นด้วยตามที่นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอ 
 

-แจ้งต่อที่ประชุมถึงการจัดหางบประมาณในการเคลื่อนย้ายดินมาถมยังที่ดินสาธารณะด้านหลัง
เทศบาลฯ ว่าในส่วนนี้ ทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่กองคลัง กองช่าง และงานแผน จะได้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
-ไม่มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม  
-กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 
 

                                    ลงชื่อ ผู้พิมพ์ 
                                   (นายอุสาห์ คนหลัก) 

                       ลงชื่อ พันจ่าโท ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                 (ประมวล สุขพอ) 
                                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
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~ ๑๙ ~ 
 
  

  
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


