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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖4 

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมท้าวสุรนารี 

เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม  
1 นายวิฑูรย์ สาก าปัง ประธานสภาเทศบาล 

2 นางศศิญากร สิงห์ทอง รองประธานสภาเทศบาล 

3 นายสาตร์ โคนกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 

4 ร้อยตรีสัมฤทธิ์ จันทร์นอก สมาชิกสภาเทศบาล 

5 นางอ าไพ นาคสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 

     6 จ่าสิบเอกวิเชียร ศิริสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 

7 นายสุรินทร์ ศรีบ ารุง สมาชิกสภาเทศบาล 

8 นายรัฐพล กันกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 

9 นางอนุสรา เกษาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

10 นางรัตนา สุขกุล สมาชิกสภาเทศบาล 

11 นางสาวอรทัย ไชยค า สมาชิกสภาเทศบาล 

12 นางสุวิภา ราษฎรดี สมาชิกสภาเทศบาล 

13 นางสาวภัทรกันย์ แสวงม ี เลขานุการสภา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม(ฝ่ายบริหาร) 
 

1 นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี 

2 นางธนิศร บุญหมื่นไวย รองนายกเทศมนตรี 

3 นายสุรินทร์ เผลอกระโทก รองนายกเทศมนตรี 

4 นางสาวศิรินันท์ ปิ่นรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5 นางพรพรรณ ดวงบุปผา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 
 
 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

    9     จ่าเอกเมอืงแมน ทองนอก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  

    10             นายภูมิประพันธ์ โตชัยภูมิ       นิติกรช านาญการ  
  

   
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี      - เชิญท่านประธานสภาฯ และรองประธานสภา จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และน า 
เลขานุการฯ                   สมาชิกสวดมนต์ 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล    
โพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 

นายวิฑูรย์ สาก าปัง        - กราบเรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ประธานสภาฯ                ท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
                                 ครั้ง ที่ 3 ประจ าปี 2564 ณ บัดนี้  
                               - ต่อไปผมขอมอบให้รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่แทนครับ 
นางศศิญากร สิงห์ทอง    - ดิฉัน นางศศิญากร สิงห์ทอง รองประธานสภาฯ ขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่แทน 
รองประธานสภาฯ           ประธานสภาฯค่ะ 

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง      - ไม่มี  
รองประธานสภาฯ             

ระเบียบวาระที่ 2       เรื่อง   รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
                                     ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 
นางศศิญากร สิงห์ทอง    - ต่อไประเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ 
รองประธานสภาฯ           กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2564 ขอเชิญ  
                                 เลขานุการชี้แจงรายละเอียด 

1 ว่าที่ร้อยตรี ทศพล ขุนภิรมย์ ปลัดเทศบาล 

2 นายสมมิตร  ขวัญกลาง รองปลัดเทศบาล 

3 นายเกริกศักดิ์  เดชไกรสร ผู้อ านวยการกองคลัง 

4 นายอรรถกร  ล้อมในเมือง ผู้อ านวยการกองช่าง 

5 นางประกายทิพย์ ลัทธปรีชา หัวหน้าส านักปลัด 

6 นายธาดา  ตรีเหลา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

7 น.ส.ภสัร์ชลีภรณ์ สิริภาวัชญ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

8 นางสาวกรกานต์ พฤกษ์เสถียร นักวิชาการศึกษา 

รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา 



- 3 - 
 

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  
เลขานุการฯ                เมื่อวันจนัทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการชุดตรวจรายงานการประชุม ได ้ 
                              ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที ่25 สิงหาคม 2564 มีทั้งหมด 24 หน้า  
                              ซ่ึงไดแ้จกให้สมาชิกทุกทา่นแล้ว ท่านใดประสงคจ์ะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม  
                              สามารถแจ้งเลขาฯ ให้ด าเนินการแก้ไขได้ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - มีท่านใดจะเสนออะไรให้แก้ไขอีกหรือไม่ ไม่มีนะคะ ดิฉันขอมติที่ประชุมสภา สมาชิก 
รองประธานสภาฯ         ท่านใดรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่  
                               3 ครั้งที ่2 ประจ าปี 2564 กรุณายกมือขึ้นค่ะ 

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี   - รับรอง 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
เลขานุการสภาฯ                  

นางศศิญากร สิงห์ทอง      - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัย 
รองประธานสภาฯ         ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที ่23 สิงหาคม 2564 ด้วยมติรับรอง  
                              10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ  
                             สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที ่23 สิงหาคม 2564 ด้วยมติ  
                             รับรอง 10 เสียง ไม่รับรอง -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรอง 
                             ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี 3        เรื่อง เพื่อทราบ 

  3.1 รายงานผลการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณในการ ด าเนินการป้องกัน    
และควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ต่อไประเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือทราบ 3.1 รายงานผลการด าเนินการใช้จ่าย 
รองประธานสภาฯ         งบประมาณในการด าเนินการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
                               ขอเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
นายกิติพงศ พงศ์สุรเวท - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกติิพงศ์  
นายกเทศมนตรีฯ          พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานเพ่ือรายงานการผลการด าเนินการ

ใช้จ่ายงบประมาณในการ ด าเนินการป้องกัน และควบคุมเชื้อติดต่อร้ายแรง (โควิด-
19) ตั้งแต่รัฐบาลประกาศให้จังหวัดนครราชสีมาเป็น 1 ใน 29 จังหวัดพ้ืนที่สีแดงเข้ม 
เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ในการด าเนินการจังหวัดมีนโยบายให้ท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิง 
ศูนย์พักคอย เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่กลับมาจากต่ างจังหวัด และช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยมอบหมายภารกิจให้นายก อปท. ทุกต าบล เป็นประธานศูนย์ใน
การด าเนินการป้องกันโรคของต าบล เทศบาลต าบลโพธิ์กลางได้ด าเนินการแก้ไข 
ปัญหาเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด-19 อย่างเต็มที่ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยและ
กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือซักซ้อมการด าเนินการเพ่ือให้การท างานเกิดความสะดวก 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และในการใช้จ่ายงบประมาณ มี 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่ 1 งบกลาง 
สามารถด าเนินการได้ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ส่วนที่ 2 ถ้างบกลางไม่พอให้ใช้เงินสะสม
ในการด าเนินการ เงินสะสมเกินปกติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยจะต้องด าเนินการ 
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นายกิตพิงศ์ พงศ์สุรเวท- โดยขออนุมัติจากท่ีประชุมสภา แต่เนื่องจากว่า กรณีนี้เป็นกรณีท่ีไดร้บัขอ้ยกเว้น ไม่ต้อง 
นายกเทศมนตรีฯ       ขออนุมัติจากที่ประชุมสภา แต่เพ่ือให้การท างานเกิดความรอบคอบ กระผมจึงได้

ด าเนินการรายงานในที่ประชุมทราบว่าได้ใช้เงินด าเนินการอย่างไร ในการใช้จ่าย
งบประมาณในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2564 ในการจัดตั้งสถาน
กักกันโรค State Qaurantine) นั้น เราได้ด าเนินการและได้ป้องกันใน 3-4 เรื่อง เรื่อง
ที่ 1 คือหน้ากากอนามัยผู้ใหญ่ จ านวน 10,000 กล่อง จ านวนเงิน 1,200,000 
บาท ล าดับที่ 2 หน้ากากอนามัยเด็ก ส าหรับเด็กที่ก าลังจะเปิดเทอม จ านวน 100 
กล่อง จ านวนเงิน 10,000 บาท ล าดับที่  3 แอลกอฮอล์สเปรย์ จ านวน 20,000 
ขวด จ านวนเงิน 680,000 บาท ล าดับที่ 4 ส่วนด าเนินการจัดตั้งศูนย์ SQ ของต าบล
โพธิ์กลาง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ านวนเงิน 286,048 บาท ยังไม่รวมกับค่าใช้จ่ายที่กอง
ช่างยังไม่ได้ส่งประกอบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งผมจะถือว่าวันนี้จะต้องส่งข้อมูล
ให้กองคลังด าเนินการ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นข้อมูลที่ได้
รายงานในสภาแห่งนี้แล้ว ล าดับที่ 5 ค่าอาหารส าหรับประชาชนในต าบลโพธิ์กลางที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้านและสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ SQ 
ต าบลโพธิ์กลาง เป็นจ านวนเงิน 63,800 บาท ตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ เราใช้เงินไปแล้ว 2,239,848 บาท ในส่วนของเงินสะสม เราอนุมัติไปแล้วใช้
ซื้อชุดทดสอบ Rapid Test จ านวน 200 ชุด จ านวนเงิน 920,000 ตัวนี้ปกติจะต้อง
ขออนุมัติสภาเพ่ือขอใช้งบสะสม แต่เนื่องจากระเบียบได้ มีการยกเว้น ให้ผู้บริหาร
สามารถอนุมัติใช้ได้ วันนี้จึงได้น าเรียนมาในที่ประชุมได้รับทราบ ฉะนั้นในขณะนี้เราใช้
เงินไปแล้ว 3,159,848 บาท ในการด าเนินการช่วยเหลือประชาชน แล้วถ้า
สถานการณ์ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องเราก็มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายในการด าเนินการ
ต่อไป และผมจะได้ท ารายละเอียดเพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งหน้า ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินการ เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ต่อไปวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
รองประธานสภาฯ พ.ศ.2564 เชิญค่ะ 
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกติิพงศ์  
นายกเทศมนตรีฯ         พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

 หลักการ 
  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ในการโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์
กลาง 
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เหตุผล 

    ด้วยได้รับค าร้องจากส่วนราชการในเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ว่ามี
ความจ าเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังนี้ 
รายการโอนลด 

1. กองสวัสดิการสังคม  
1.1 งบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

งบประมาณตั้งไว้ 7,379,600 บาท โอนลด 250,000 บาท ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
เบิกจ่าย 4,312,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,817,400 บาท เห็นควรโอนลด 
1,500,000 บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)  

รายการโอนตั้งรายการใหม ่

1. กองช่าง    
1.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ ภายในเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ภายในเทศบาลต าบล
โพธิ์กลางขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 104.60 ตรม. (รายละเอียดการก่อสร้างตาม
แบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) เห็นควรต้ังรายการใหม่ 1,500,000 บาท (-
หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-) 

 ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณร่ายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
- ตรงนี้ที่โอนไปก็คือเพ่ือน าไปต่อเติมอาคาร อาคารที่เราปรับปรุงมีอยู่ 2 ส่วนนะครับ 
คือส่วนที่เราปรับปรุงส่วนของอาคารส านักงานบริเวณด้านในของส านักงาน แต่ที่เรา
โอนไปเป็นส่วนของอาคารที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งเราเคยตั้งไว้แต่เรายกออกไป แต่ตอนนี้เรามี
งบอุดหนุนมาเพ่ิม เราเลยสามารถด าเนินการได้ จึงน าเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบนะครับ ต่อไปครับ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ตามท่ีท่านนายกได้แถลง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมคะ ถ้าไม่มี ดิฉนัขอมตทิี ่
รองประธานสภาฯ  ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวนเงินทั้งสิ้น 

1,500,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหา้แสนบาทถ้วน-) กรุณายกมือขึ้นค่ะ 
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - อนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ด้วยมติอนุมัติ  
รองประธานสภาฯ         10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ค่ะ 
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มติทีป่ระชุม               ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ด้วยมติ  
                             อนุมัติ 10 เสียง ไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรอง 
                             ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่อง  ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564  
นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ต่อไประเบียบวาระที ่5 เรื่อง ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
รองประธานสภาฯ         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขอเชิญท่านนายกแถลงญัตติ เชิญค่ะ 
นายกติิพงศ์ พงศส์ุรเวท - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกติิพงศ์  
นายกเทศมนตรีฯ          พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี ขออนุญาตแถลงญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้ 

หลักการ 
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ในการแก้ ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเทศ
บัญญัติต าบลโพธิ์กลาง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เหตุผล 
ด้วยได้รับค าร้องจากส านักปลัด เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ว่ามีความ

จ าเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เนื่องจากแต่เดิมมีการพิจารณาจะด าเนินการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 คู่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมราชินี จ านวน 3 
พระองค์ แต่ภายหลังได้มีการพิจารณาปรับลดปริมาณ จากเดิม 3 พระองค์ เหลือ 2 
พระองค์ ประกอบด้วย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ คู่ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท าให้การค านวน
ฐานรองซุ้มปรับขนาดลง ส่งผลให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังต่อไปนี้  

   ข้อความเดิม 
ส านักปลัดเทศบาล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มตั้งเฉลิมพระเกียรติ ไฟเบอร์กลาส (รัชกาลที่ ๑๐) คู่ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมติดตั้ง 
จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาทโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

“๙.ฐานรองซุ้มตั้ง ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่ า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ x 
๓.๘๐ เมตร (จ านวน ๑ ฐาน)” 
ข้อความใหม่ 

ส านักปลัดเทศบาล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มตั้งเฉลิมพระเกียรติ ไฟเบอร์กลาส (รัชกาลที่ ๑๐) คู ่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) พร้อม
ติดตั้ง จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
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นายกติิพงศ์ พงศ์สุรเวท - “๙.ฐานรองซุ้มตั้ง ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่ า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  
นายกเทศมนตรีฯ ๖.๐๐ x 1.3๐ เมตร (จ านวน ๑ ฐาน)” 

ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณการรับรอบและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือประชาชนทราบ แล้วแจ้งการ
ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 

- ทั้งนี้ เหตุผลที่จะต้องน าเรียนไปที่ประชุม เนื่องจากว่าตัวขนาดของฐานเรือสุพรรณ
หงส์ตามที่ท่านเห็น มีการแก้ไขนะครับ ทีนี้ต้องเป็นขนาด ๖.๐๐ x 1.3๐ เมตร แต่
เนื่องจากว่าในตัวของเทศบัญญัติที่มีการเสนอของบประมาณครั้งที่แล้ว ไปเขียนว่า 
๖.๐๐ x ๓.๘๐ เมตร ฉะนั้นขนาดมันไม่ได้ ด าเนินการไม่ได้ ซึ่งมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริง 
เพราะฉะนั้นจาก 3 พระองค์ ลดไป 1 พระองค์ เหลือ 2 พระองค์ ฐานก็เลยเล็กลงโดย
อัตโนมัติ แต่ผู้ด าเนินการจัดท าจากส านักปลัดมีความผิดพลาดในการด าเนินการ ซึ่ง
กระผมเองก็ต้องกราบขออภัยทางสภาแห่งนี้ที่ไม่ได้ตรวจสอบให้เรียบร้อย ต่อไป
เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับ สิ่งที่เป็นรอยต าหนิในเรื่องการจัดท างบประมาณ 
ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีก เป็นหน้าที่ของฝ่ายข้าราชการประจ านะครับ ทั้งปลัด ทั้งกองช่าง
นะครับ ทั้งส านักปลัดนะครับ จะต้องดูแลให้ดีกว่านี้และอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ในสภาอีก ขอยืนยันนะครับว่าถ้ามีเรื่องแบบนี้ เกิดขึ้นอีกในครั้งต่อไป จะต้องมี
ผู้รับผิดชอบ จะไม่ให้สภาต้องมามีมติเพ่ือท าในสิ่งที่ไม่สมควรอีกต่อไป อันนี้เป็นครั้ง
แรกที่มีความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติในการด าเนินการ แล้วไม่ได้เจตนาในการทุจริตแต่
อย่างใด จึงเรียนให้ที่ประชุมได้โปรดมีมติพิจารณาให้การอนุมัติต่อไปครับ (รายละเอียด
ปรากฎในเอกสารที่แจกในที่ประชุม) 

 

 

 

 

 

 
/บัญชีแก้ไข... 
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บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อนุมัติเม่ือวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

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

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๑ รายการ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์    
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มตั้งเฉลิมพระเกียรติ   
ไฟเบอร์กลาส (รัชกาลที่ ๑๐) คู่  สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง)  พร้อมติดตั้ง  จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑.พระบรมฉายาลักษณ์ (รัชกาลที่ ๑๐)   
   ขนาดกว้างไมน่้อยกว่า ๑.๓๐ x ๒.๖๐ เมตร   
   (จ านวน  ๑  ผืน) 
๒.พระบรมฉายาลักษณ์ (พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)       
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ x ๒.๖๐ เมตร   
   (จ านวน  ๑  ผืน)  
๓.ทรงพระเจริญ  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า   
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ x ๐.๓๐ เมตร 
   (จ านวน ๒  ป้าย) 
๔.ครุฑ  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า   
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ x ๐.๔๐ เมตร  
   (จ านวน  ๒  ตวั) 
๕.พานพุ่ม  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า   
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๐.๒๕  x ๑.๒๐  เมตร   
   (จ านวน  ๑  คู)่ 
๖.ตราสัญลักษณ์  วปร.  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า     
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๐.๒๕ x ๑.๐๐ เมตร   
   (จ านวน  ๑  ตรา) 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์    
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มตั้งเฉลิมพระเกียรติ   
ไฟเบอร์กลาส (รัชกาลที่ ๑๐) คู่ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง)  พร้อมติดตั้ง  จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
๑.พระบรมฉายาลักษณ์ (รัชกาลที่ ๑๐)   
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ x ๒.๖๐ เมตร   
   (จ านวน  ๑  ผืน) 
๒.พระบรมฉายาลักษณ์ (พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)       
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ x ๒.๖๐ เมตร   
   (จ านวน  ๑  ผืน)  
๓.ทรงพระเจริญ  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า   
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ x ๐.๓๐ เมตร 
   (จ านวน ๒  ป้าย) 
๔.ครุฑ  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า   
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ x ๐.๔๐ เมตร  
   (จ านวน  ๒  ตวั) 
๕.พานพุ่ม  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า   
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๐.๒๕  x ๑.๒๐  เมตร   
   (จ านวน  ๑  คู่) 
๖.ตราสัญลักษณ์  วปร.  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า     
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๐.๒๕ x ๑.๐๐ เมตร   
   (จ านวน  ๑  ตรา)  
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
๗.ตราสัญลักษณ์  สก.  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า    
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๐.๒๕ x ๑.๐๐ เมตร   
   (จ านวน  ๑  ตรา) 
๘.เรือสุพรรณหงส์  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า   
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐ x ๓.๘๐ เมตร  
   (จ านวน  ๑  คู่) ซ้าย-ขวา 
๙.ฐานรองซุ้มตั้ง  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า   
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ x ๓.๘๐ เมตร  
   (จ านวน  ๑  ฐาน) 
๑๐.กรอบตั้งซุ้ม  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า   
    ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๒.๓๐ x ๓.๘๐  เมตร   
    (จ านวน  ๒  กรอบ) 
๑๑.ชื่อหน่วยงานติดฐาน (พิมพ์ไวนิล)  
     “เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง”  
     ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๗๐x๐.๓๔  เมตร 
๑๒.โครงเหล็กค้ ายันหลังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565  
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2564  (หน้า 20  ข้อ 27) 
 
 

๗.ตราสัญลักษณ์  สก.  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า    
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๐.๒๕ x ๑.๐๐ เมตร   
   (จ านวน  ๑  ตรา) 
๘.เรือสุพรรณหงส์  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า   
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐ x ๓.๘๐ เมตร  
   (จ านวน  ๑  คู่) ซ้าย-ขวา 
๙.ฐานรองซุ้มตั้ง  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า   
   ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ x 1.3๐ เมตร  
   (จ านวน  ๑  ฐาน) 
๑๐.กรอบตั้งซุ้ม  ไฟเบอร์กลาส  ขึ้นรูปนูนต่ า   
    ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๒.๓๐ x ๓.๘๐  เมตร   
    (จ านวน  ๒  กรอบ) 
๑๑.ชื่อหน่วยงานติดฐาน (พิมพ์ไวนิล)  
     “เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง”  
     ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๗๐x๐.๓๔  เมตร 
๑๒.โครงเหล็กค้ ายันหลังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565  
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2564  (หน้า 20  ข้อ 27) 
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นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ท่านนายกได้แถลงญัตติแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติ 
รองประธานสภาฯ       จากที่ประชุมอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรุณายกมือขึน้ค่ะ 
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - อนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ที่ประชุมมีมตอินุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  
รองประธานสภาฯ         2564 ด้วยมติอนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ค่ะ 
มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ด้วยมติ  
                             อนุมัติ 10 เสียง ไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรอง 
                             ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  6       เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

นางศศิญากร สิงห์ทอง - ต่อไประเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณมีิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าป ี 
รองประธานสภาฯ        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขอเชิญท่านนายกแถลงญัตติ เชิญค่ะ 
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผม นายกติิพงศ์ พงศ์สุรเวท  

  นายกเทศมนตรีฯ ครับ ขออนุญาตเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 

หลักการ 
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ในการกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

  ด้วยเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ได้ด าเนินการเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ด้วยเหตุที่ปริมาณงานในการพัฒนา และปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานมีจ านวนมาก ได้รับค าร้องจากส่วนราชการในสังกัดเทศบาลบาลต าบล
โพธิ์กลาง ว่ายังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป และเป็นบริการสาธารณะที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง จึงเสนอญัตติขออนุมัติ
กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ออกไปอีก 1 ปี 

          1. หมวดค่าครุภัณฑ์       จ านวน 3 โครงการ  งบประมาณ      3,234,000   บาท  
2. ห ม ว ด ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง  จ า น ว น  2 9  โค ร งก า ร  งบ ป ระ ม า ณ  
15,694,090.50 บาท 
3. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 
2,994,000 บาท    

รวมทั้งหมด 36 โครงการ รวมจ านวนเงินทั้งหมด 21,922,090.50 บาท 
(ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) เพ่ือเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการ ที่ได้น าเสนอต่อสภา
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
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นายกิติพงศ์ พงศส์ุรเวท -                                ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
นายกเทศมนตรีฯ                       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 
             ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

              กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้
กันเงินไว้ 
             กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน 
- ตามเอกสารที่เป็นตารางที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน ให้ท่านดูนะครับผมเอารูปแบบ
ของสภา อบจ. ที่ผมเคยเป็นประธานสภา เพ่ือให้สามารถดูได้ง่าย แล้วก็จะสามารถ
ติดตามเรื่องโครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจน ทุกอย่างที่อยู่ในนี้ 29 โครงการ เป็นโครงการที่
เราได้กันเงินของงบประมาณปี 2564 แล้วก็เงินงบประมาณสะสมที่เราได้อนุมัติไป
ครั้งที่แล้ว ที่การด าเนินการก่อสร้างและการออกแบบยังไม่เสร็จเรียบร้อย เมื่อกันเงิน
แล้วเราสามารถด าเนินการได้อีก 1 ปี ถ้า 1 ปีไม่แล้วเสร็จก็ต่อได้อีก 1 ปี แต่ในส่วน
ของเงินสะสมปี 2563 กันมาแล้ว 1 ปี จะต้องมีการด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ได้ 
ภายใน 30 กันยานี้ ถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็จะตกไป อันนี้เป็นหลักการตามกฎหมาย ในส่วน
เอกสารแผ่นสุดท้าย เป็นเรื่องของงานประปา ซึ่งตอนนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนการ
รับรองแบบ ผมขอเรียนให้ท่านประธานและให้ที่ประชุมทราบว่าทุกโครงการที่เราได้ขอ
กันเงิน เราจะรีบด าเนินการ เพ่ือใช้จ่ายงบประมาณให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2565 เพราะตอนนี้ภายใน 30 กันยายน ถือเป็นไตรมาสสุดท้าย  
พอขึ้นตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม จะเป็นไตรมาสที่ 1 ซึ่งเราจะได้ด าเนินการเร่งรัด
ให้มีการเบิกจ่าย มีการจัดซื้อจัดจ้าง จะได้สร้างผลงานให้กับ พ่ีน้องประชาชน  
อย่างน้อยสิ้นปี จะได้บอกกับพ่ีน้องประชาชนว่าได้มีการด าเนินการอะไรบ้าง แล้วผมก็
จะเอารายละเอียดทั้งหมดที่สภาให้การอนุมัติทั้งหมดท าเป็นเอกสารแจกประชาชนใน
วารสารของเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจสอบในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและ
เป็นการด าเนินการธรรมาภิบาล ฉะนั้นจึงเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบ และพิจารณา
อนุมัติกันเงินงบประมาณเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนต่อไป ขอบพระคุณครับ 
( ร า ย ล ะ เ อี ย ด ป ร า ก ฏ ต า ม เ อ ก ส า ร ที่ ไ ด้ แ จ ก ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม )
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กองช่าง  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

 

ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตกินัเงิน (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพนั) ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิก์ลาง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                
         หมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
จ านวน  ๒๙ โครงการ  เป็นเงินจ านวน ๑๕,๖๙4,๐๙๐.๕๐ บาท   
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กองช่าง  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
รายงานการขออนุมัติกันเงิน  กรณีมิไดก้่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ล าดับ ประเภท งาน โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                    ขอกันเงินไว้   หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

๑ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปการ 

สถาปัตยกรรม โครงการก่อสรา้งต่อเติมอาคารศาลาชุมชนบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ ๒ 
(โครงการที่ ๓) หมู่ที่  ๑  ต าบลโพธิ์กลาง   
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการกอ่สรา้งต่อเติมอาคาร ขนาดอาคารกว้าง ๔.๐๐  เมตร ยาว ๘.๐๐  
เมตรหรอืมีพื้นทีก่่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๓๒.๐๐ ตารางเมตร  พร้อมจัดท าและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน  ๑  ป้าย  (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์
กลางก าหนด) 

๓๒๐,๐๐๐ กองช่าง  

๒ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปการ 

สถาปัตยกรรม โครงการปรับปรุงศาลาศรีสมบูรณร์่วมใจ  บ้านศรีสมบูรณ์  หมูท่ี ่๘   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงศาลาศรีสมบูรณ์ร่วมใจ                                                          
พืน้ทีก่่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒.๙๐ ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
จ านวน  ๑  ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)   

๘๐,๗๐๐ กองช่าง  

๓ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปการ 

สถาปัตยกรรม โครงการต่อเติมศูนย์อาชีพ และต่อเติมห้องน้ า บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์  หมูท่ี่ ๙    ต าบลโพธิ์กลาง   
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการต่อเติมห้องน้ า  ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๒.๐๐ เมตร                                    
และต่อเติมศูนย์อาชีพ  พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  

๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง  

๔ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปการ 

สถาปัตยกรรม โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล และห้องน้ า  บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ต าบลโพธิ์กลาง                                    
- เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร                                   
หรือคิดพื้นที่สนามไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๖.๐๐  ตารางเมตร  และก่อสร้างห้องน้ า   ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร                    
ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  จ านวน ๑ ป้าย                      
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบทีเ่ทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  

๗๐๐,๐๐๐ กองช่าง  
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 กองช่าง  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
รายงานการขออนุมัติกันเงิน  กรณีมิไดก้่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  

ล าดับ ประเภท งาน โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                    ขอกันเงินไว้   หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๕ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปการ 

สถาปัตยกรรม โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาชุมชนบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ ๒ 
(โครงการที ่๒) หมู่ที่  ๑๐ ต าบลโพธิ์กลาง   
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคาร ขนาดอาคารกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ 
เมตร       หรอืมีพื้นทีก่่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๖๐.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมจัดท าและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบทีเ่ทศบาลต าบลโพธิ์
กลางก าหนด)  

๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง  

๖ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปการ 

สถาปัตยกรรม โครงการก่อสร้างห้องน้ าอาคารหมู่บ้าน  ม. ๑๑  ซอย  ๘  บ้านหนองพลวงพัฒนา  หมูท่ี ่ ๑๑  ต าบลโพธิ์กลาง     
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างห้องน้ า  กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร                                                 
หรือคิดพื้นที่ห้องน้ าไม่น้อยกว่า   ๔๕.๐๐   ตารางเมตร  พร้อมจัดท าและตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ  จ านวน ๑ ป้าย  (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  

๕๔๐,๐๐๐   กองช่าง  

๗ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปการ 

สถาปัตยกรรม โครงการซ่อมแซมสนามฟุตซอล โดยท าตาข่ายล้อมรอบสนาม บริเวณตลาด ซ.๒  บ้านหนองพลวงพฒันา                            
หมู่ที่ ๑๑  ต าบลโพธิ์กลาง    

-เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างซ่อมแซมสนามฟุตซอล                                                   
โดยท าตาข่ายล้อมรอบสนาม  กว้าง  ๕๒.๐๐  เมตร   ยาว  ๒๖.๐๐ เมตร  มีความยาวรวม  ๒๖.๐๐  เมตร          
และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามฟุตซอล   กว้าง  ๕๒.๐๐  เมตร   ยาว ๒๖.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  
เมตร  หรือคิดพืน้ที่คอนกรีต สนามฟุตซอล ไม่น้อยกว่า  ๑,๓๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบล
โพธิ์กลางก าหนด)  

๔๕๐,๐๐๐   กองช่าง  
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กองช่าง  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

รายงานการขออนุมัติกันเงิน  กรณีมิไดก้่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ ประเภท งาน โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                    ขอกันเงินไว้   หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๘ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางข้างบ้านเลขท่ี  ๙๒              
บ้านหนองปรือ  หมู่ที่  ๑  ต าบลโพธิ์กลาง   
-เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก                         
ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย  ๒.๕๐  เมตร  ยาว  ๒๐.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร           
หรอืคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๕๐.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายโครงการฯ 
จ านวน  ๑  ป้าย  (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)   

๓๐,๐๐๐ กองช่าง  

๙ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณปูโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางข้างบ้านเลขท่ี  ๓๒๓             
บ้านหนองปรือ  หมู่ที่  ๑  ต าบลโพธิ์กลาง   
-เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก                                
ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย  ๒.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร           
หรอืคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๔๐.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมจัดท าและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน  ๑  ป้าย  (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธิ์
กลางก าหนด)   

๒๔,๐๐๐ กองช่าง  

๑๐ ค่ากอ่สร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิว  Asphaltic Concrete   สายทางซอยพิชัยสงคราม  ๑/๘  ถึง บ้านเลขที่  ๖๓๑   บ้าน
หนองไผ่   หมู่ที่ ๒  ต าบลโพธิ์กลาง    
- เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐  
เมตร  ยาว  ๒๐๐.๐๐  เมตร  หนาเฉล่ีย ๐.๐๕  เมตร หรือคิดพืน้ที ่Asphaltic Concrete  ไม่น้อยกว่า  
๑,๐๐๐.๐๐  ตารางเมตร   พร้อมจัดท าและตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย                  
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) 

๖๐๐,๐๐๐   กองช่าง  
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กองช่าง  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
รายงานการขออนุมัติกันเงิน  กรณีมิไดก้่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
ล าดับ ประเภท งาน โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                    ขอกันเงินไว้   หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

๑๑ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ สายทางซอยศกุรินทร์ เช่ือมซอยทรัพย์มงคล บ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที่ ๒ ต าบลโพธิ์กลาง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ 
 ช่วงที่ ๑  ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐  เมตร ยาว 
๑๘.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร  
ช่วงที ่๒  ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐  เมตร ยาว
๒๐๕.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดท า
และติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการฯ  จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดกอ่สร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์
กลางก าหนด)   

๕๒๔,๐๐๐   กองช่าง  

๑๒ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๐๙   บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่  ๓   ต าบลโพธิ์กลาง   
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวา้งเฉลี่ย ๓.๐๐  
เมตร  ยาว ๖๘.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร  
พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ี
เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) 

๑๔๐,๐๐๐ กองช่าง  

๑๓ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแจ่มใส  บ้านหนองพลวงมะนาว   หมู่ที่  ๔  ต าบลโพธิ์กลาง    
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสรา้งถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐  
เมตร  ยาว ๑๒๐.๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร  
พร้อมจัดท าและติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล
ต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  

๒๙๐,๐๐๐   กองช่าง  
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กองช่าง  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
รายงานการขออนุมัติกันเงิน  กรณีมิไดก้่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  

ล าดับ ประเภท งาน โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                    ขอกันเงินไว้   หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑๔ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบา้นขา้งบา้นเลขที่  ๘๘๙                         
บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔  ต าบลโพธิ์กลาง  
-เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก                                   
ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย  ๔.๐๐  เมตร ยาว  ๔๕.๐๐ เมตร                                                     
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐  ตารางเมตร                           
พร้อมจัดท าและติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  จ านวน  ๑  ป้าย                                  
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)   

๑๑๐,๐๐๐ กองช่าง  

๑๕ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผวิจราจร Asphaltic Concrete  กลุ่ม ๑๔  บ้านสุรธรรมพิทักษ์                            
หมู่ที่  ๙   ต าบลโพธิ์กลาง    
- เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนนิการก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete                                
ขนาดผิวจราจร  กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร                
หรือคิดพืน้ที่ Asphaltic Concrete ไม่นอ้ยกว่า ๒,๔๔๘.๐๐ ตารางเมตร พรอ้มขยายสะพาน
ทางซ้ายและทางขวาข้างละ ๓.๐๐ เมตร  พร้อมจัดท าและตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) 

๑,๔๕๐,๐๐๐ 
+ 

๓๐๕,๘๐๐  
รวม 

๑,๗๕๕,๘๐๐ 

กองช่าง โอนเพิ่ม 

๑๖ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

ถนน โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete  เส้นทางไปบา้นพักพัฒนาที่ ๒                                      
บ้านคา่ยสุรธรรมพิทักษ์   หมู่ที่ ๙  ต าบลโพธิ์กลาง    
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง
เฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดพืน้ที่ Asphaltic Concrete 
ไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  จ านวน ๑ 
ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  

๖๔๐,๐๐๐ 
+ 

๔๘,๗๐๐ 
รวม 

๖๘๘,๗๐๐ 

กองช่าง โอนเพิม่ 
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กองช่าง  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
รายงานการขออนุมัติกันเงิน  กรณีมิไดก้่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  

ล าดับ ประเภท งาน โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                    ขอกันเงินไว้   หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑๗ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็  สายทาง ซอย ๒ ถึง ซอย ๗ 
บ้านคา่ยสุรธรรมพิทักษ์   หมู่ที ่ ๙  ต าบลโพธิ์กลาง  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงที ่๑  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  ๑.๐๐  เมตร  ยาว ๑๕๒.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  
เมตร   
ช่วงที่ ๒  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  ๑.๕๐  เมตร  ยาว  ๒๒๔.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ 
เมตร 
ช่วงที ่๓  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๘.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ 
เมตร 
หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  ๖๐๒.๐๐ ตารางเมตร                                          
พรอ้มจัดท าและติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธโ์ครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย                                    
(รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  

๔๓๑,๖๐๐ กองช่าง  
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กองช่าง  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
รายงานการขออนุมัติกันเงิน  กรณีมิไดก้่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  

ล าดับ ประเภท งาน โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                    ขอกันเงินไว้   หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑๘ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

 

รางระบายน้ า โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ า  บริเวณซอย ๑๓  สาก าปัง              
บ้านหนองปรือ  หมู่ที่ ๑  ต าบลโพธิ์กลาง   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก                                  
พร้อมบ่อพัก  ขนาดภายในรางกว้าง  ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐  เมตร                                           
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมจัดท าและตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน  ๑  ป้าย  
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  
 

๓๗๐,๐๐๐ กองช่าง  

๑๙ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

 

รางระบายน้ า โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ า  บริเวณข้างบ้านเลขที่  ๔๗๙  
บ้านหนองปรือ   หมู่ที่ ๑  ต าบลโพธิ์กลาง   
 เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ า   
-ขนาดภายในรางกว้าง  ๐.๔๐ เมตร  ยาว  ๔๘.๐๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร              
พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน  ๑  ป้าย                            
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)   
 

๑๔๖,๐๐๐ กองช่าง  

๒๐ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

 

รางระบายน้ า โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ า  บริเวณศาลาประชาคม                
บ้านหนองปรือ  หมู่ที่ ๑  ต าบลโพธิ์กลาง   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร                         
ยาว ๓๒.๐๐ เมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบที ่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  

๑๑๐,๐๐๐ กองช่าง  
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กองช่าง  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
รายงานการขออนุมัติกันเงิน  กรณีมิไดก้่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  

ล าดับ ประเภท งาน โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                    ขอกันเงินไว้   หน่วยงาน
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

๒๑ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

 

รางระบายน้ า โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก พร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมรางระบายน้ า
เดิมบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๔๑๔ ถึงบ้านเลขที่ ๔๐๒   บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ ๔  ต าบลโพธิ์กลาง                          
-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนนิการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมฝาปิด                              
และบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน ราง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐  เมตร              
ลึกเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร  พร้อมจัดท าและตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  จ านวน  ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  

๓๕๐,๐๐๐   กองช่าง  

๒๒ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

 

รางระบายน้ า โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมฝาปิด และบอ่พักน้ าคอนกรีต เสรมิเหล็ก  
ข้างบ้านเลขที่ ๔๘๘  ถึงบา้นเลขที่ ๙๗๘  บา้นหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่ ๔ ต าบลโพธิ์กลาง   
-เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด                     
และบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน ราง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐  เมตร             
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  
 

๓๗๐,๐๐๐   กองช่าง  

๒๓ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

 

รางระบายน้ า โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก                  
บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ต าบลโพธิ์กลาง     
-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเหล็ก พรอ้มฝาปิด                            
และบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในราง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐  เมตร               
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการฯ  จ านวน  ๑  ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) 

๑,๐๐๐,๐๐๐   กองช่าง  
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กองช่าง  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
รายงานการขออนุมัติกันเงิน  กรณีมิไดก้่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับ ประเภท งาน โอนตั้งรายการใหม่  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                    ขอกันเงินไว้   หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

๒๔ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปการ 

 

สถาปัตยกรรม โครงการปรับปรุงส านักงานเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินการปรบัปรุงส านักงานเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง                                               
พรอ้มจัดท าและติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธโ์ครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย  
(รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) 

๓,๐๐๕,๐๐๐ 
 
 

กองช่าง  

๒๕ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปการ 

 

สถาปัตยกรรม โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ภายในเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
-เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ภายในเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๖๐ ตรม. 
(รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

กองช่าง เข้าสภา 

๒๖ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

 

ถนน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ                       
สี่แยกหนองไผ่ (หน้ามินิมาร์ทอันอัน)  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ ๒ ต าบลโพธิ์กลาง   
-เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก                       
สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ (หน้ามินิมาร์ทอันอัน)  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ ๒ ต าบลโพธิ์กลาง            
พรอ้มจัดท าและติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธโ์ครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย                              
(รายละเอียดการก่อสร้าง   ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) 

๘๐,๐๐๐ กองช่าง  

๒๗ ค่ า อ อ ก แ บ บ  ค่ า
ค วบ คุ ม งาน  ที่ จ่ า ย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุ คคลภายนอก
เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ม า ซ่ึ ง
สิ่งก่อสร้าง 

 

 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก                   
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง   
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน                              
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

๔๔๐,๓๙๐.50  กองช่าง  
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 กองช่าง  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
รายงานการขออนุมัติกันเงิน  กรณีมิไดก่้อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  

ล าดับ ประเภท งาน โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                    ขอกันเงินไว้   หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๒๘ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

 

สถาปัตยกรรม โครงการปรับปรุงสนามฟตุซอล  บ้านหนองพลวงพัฒนา  หมู่ที ่๑๑  ต าบลโพธิ์กลาง                    
เพ่ือจา่ยเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงสนามฟุตซอล  ขนาดกว้าง  ๑๘.๐๐  เมตร                   
ยาว ๓๐.๐๐  เมตร หรอืคิดพ้ืนทีค่อนกรตีไมน่้อยกว่า  ๕๔๐.๐๐  ตารางเมตร                    
พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน  ๑  ป้าย                                                
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)   

๖๑๗,๙๐๐   กองช่าง  

๒๙ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

 

สถาปัตยกรรม โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองพลวงพัฒนา  หมู่ที่  ๑๑            
ต าบลโพธิ์กลาง     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  ขนาดกว้าง  ๗.๐๐  เมตร                    
ยาว  ๑๖.๐๐  เมตร หรือคิดพ้ืนทีก่่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๑๑๒.๐๐  ตรม.                           
พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายโครงการฯ  จ านวน  ๑  ป้าย                                           
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  
 

๓๒๐,๐๐๐ กองช่าง  

   รวม  ๑๕,๖๙4,๐๙๐.๕๐ 
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งานประปา  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

 

ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตกินัเงิน (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพนั) ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิก์ลาง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                
         หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
จ านวน  ๔  โครงการ  เป็นเงินจ านวน ๒,๙๙๔,๐๐๐  บาท   
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งานประปา กองช่าง  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
รายงานการขออนุมัติกันเงิน  กรณีมิไดก้่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

งบเฉพาะการประปา หมวดค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 

  

ล าดับ ประเภท งาน โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                    ขอกันเงินไว้   หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

 

กิจการประปา โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง   
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ าใส ขนาดความจุ ๑๐๐ ลบ.ม.  
บริเวณ หมู่ที่ ๕  จ านวน  ๑  ถัง ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง พร้อมจัดท าและ 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน ๑ ป้าย  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการประปา 

๕๗๘,๐๐๐ งานประปา 
 

 

๒ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

 

กิจการประปา โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง   
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ าใส ขนาดความจุ ๑๐๐ ลบ.ม.  
บริเวณตรงข้าม ซอยพุดซา ๑๓ หมู่ที่ ๕ จ านวน ๑ ถัง ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  
พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 

 

๕๗๘,๐๐๐ งานประปา 
 

 

๓ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

 

กิจการประปา โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง   
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ าใส ขนาดความจุ๑๐๐ ลบ.ม.  
บริเวณ หมู่ที่ ๒  จ านวน ๑ ถงั ภายในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง พร้อมจัดท าและ 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน ๑ ป้าย  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการประปา 

 

๕๗๘,๐๐๐ งานประปา 
 

 

   รวม  ๑,๗๓๔,๐๐๐   



- 25 - 
 

งานประปา กองช่าง  เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
รายงานการขออนุมัติกันเงิน  กรณีมิไดก้่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

งบเฉพาะการประปา หมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 

  

ล าดับ ประเภท งาน โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                    ขอกันเงินไว้   หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๔ ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค 

 

กิจการประปา โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ต าบลโพธิ์กลาง  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูงเหล็กรูปทรงถ้วนแชมเปญ          
ขนาด ๒๐ ลบ.ม.)  ขนาดสูง ๒๐ ม. บ้านหองพุดซา หมู่ที่ ๕ ต าบลโพธิ์กลาง พร้อมจัดท าและติดตั้ง
ป้ายโครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกจิการประปา 
 

๑,๒๖๐,๐๐๐ งานประปา 
 

 

    ๑,๒๖๐,๐๐๐ งานประปา 
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รายงานการขออนุมัติกนัเงิน (กรณีมิได้ก่อหนีผู้กพนั) 
ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                
         หมวดค่าครุภัณฑ์ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป จ านวน ๒ โครงการ 
แผนงานสาธารณสุข จ านวน 1 โครงการ 
จ านวน  3  โครงการ  เป็นเงินจ านวน 3,234,๐๐๐  บาท   
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รายงานการขออนุมัติกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ล ำดับ

ที ่
แผนงำน งำน ประเภท โครงกำร จ ำนวนเงิน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 
บริหำรงำน

ทัว่ไป 
บริหำรทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ
และขนส่ง 

รถยนต์ตรวจกำรณ ์จ ำนวน 1 คัน 1,664,000 สป.   

2 
บริหำรงำน

ทั่วไป 
บริหำรทั่วไป 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ
และวิทยุ 

โครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภำยใน
เขตเทศบำลต ำบลโพธิ์กลำง 

500,000 สป.   

3 สาธารณสุข 
บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง   

รถพยำบำลฉุกเฉิน  (รถกระบะ) ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลัง
เครื่องยนต์สู งสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิ โลวัตต์ 
จ ำนวน 1 คัน 

1,070,000 กสธ.   

รวมทั้งสิ้น สามล้านสองแสนสามหม่ืนสี่พันบาทถ้วน 3,234,000     
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นางศศิญากร สิงห์ทอง - ตามท่ีท่านนายกได้แถลง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติจากที ่
รองประธานสภาฯ     ประชุม อนุมัติ กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564  

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 21,922,090.50 บาท กรุณายกมือขึ้นค่ะ 

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี  - อนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  
เลขานุการสภาฯ 
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอง
ประธานสภาฯ           ด้วยมติอนุมัต ิ10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ค่ะ 

มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ด้วยมติอนุมัติ 10 เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี - งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และ
รองประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 7      เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เรื่อง การบริหารกิจการ  
ประปา (ฉบับท่ี ... ) พ.ศ. ......... 

นางศศิญากร สิงห์ทอง - ต่อไป ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
รองประธานสภาฯ  เรื่อง การบริหารกิจการประปา เชิญท่านนายกแถลงญัตติครับ 

นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  
นายกเทศมนตรีฯ         และผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีต าบล 
   โพธิ์กลางขอเสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญติัเทศบาลต าบล โพธิ์กลาง เรื่อง การ 
                              บริหารกิจการประปา  

หลักการ  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เรื่อง 

การบริหารกิจการประปาของเทศบาลต าบลโพธิ์กลางพ.ศ. 2559 และเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2563 ให้สามารถใช้บังคับได้อย่างเหมาะสมตามสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน 

เหตุผล  
คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ามาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 และให้
เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดนครราชสีมายังพบผู้ติดเชื้อจ านวนมาก  
ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จังหวัด
นครราชสีมาจึงได้แจ้งอ าเภอเมืองนครราชสีมา ตามหนังสืออ าเภอเมืองนครราชสีมา   
ที่ นม 0023.7/4649 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ขอความร่วมมือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน
ด้านสาธารณูปโภค โดยให้พิจารณาลดอัตราการจัดเก็บค่าน้ าประปาที่อยู่ในการดูแลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ ก าหนดให้เทศบาลต าบล มีอ านาจตราเทศบัญญัติ 
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุเวท   - เพ่ือใช้บังคับในเทศบาลได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย หรืออ านาจหน้าที่ของ 
นายกเทศมนตรีฯ         เทศบาล จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้แถลงญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
รองประธานสภาฯ       ต าบลโพธิ์กลาง เรื่อง การบริหารกิจการประปา แล้วขอเชิญเลขาชี้แจงข้อกฎหมายก่อน 

ค่ะ 

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่าง 
เลขานุการสภาฯ       เทศบัญญัติดังกล่าวจะต้องขอเสนอให้สภาฯ อนุมัติ ให้พิจารณาเป็นสามวาระรวด 

เนื่องจากร่างเทศบัญญัตินี้ ไม่เกี่ยวด้วยการเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ได้ก าหนดไว้ว่าญัตติร่างเทศ
บัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ฉะนั้นจึงจะต้องขอมติจากที่ประชุมว่า จะพิจารณาเป็น 
สามวาระรวดเดียวหรือไม่  

นางศศิญากร สิงห์ทอง - สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
รองประธานสภาฯ      

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - อนุมัต ิ10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ค่ะ   
เลขานุการสภาฯ               
นางศศิญากร สิงห์ทอง    - ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เรื่อง การบริหาร
รองประธานสภาฯ       กิจการประปา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....... เป็นสามวาระรวด ด้วยมติอนุมัต ิ10 เสียง งดออก 
                             เสียง 2 เสียง 
มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เรื่อง การ

บริหารกิจการประปา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....... เป็นสามวาระรวด ด้วยมติอนุมัติ 10  
เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี - งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

นางศศิญากร สิงห์ทอง - วาระ ๑ รับหลักการ ให้ที่ประชุมศึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และลงมติว่าจะ 
รองประธานสภาฯ      รบัหลกัการหรือไม่ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญ สท.รัตนา ค่ะ 

นางรัตนา สุขกุล       - เรียนท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านคะ่ ดิฉัน นางรัตนา สุขกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   ต าบลโพธิ์กลาง เขต 2 ดิฉันเห็นด้วยกับหลักการในร่างเทศบัญญัติ เนื่องจากเป็นการ

ช่วยเหลือประชาชน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ค่ะ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง   - ขอบคุณท่าน สท.รัตนา ค่ะ มีใครจะอภิปรายอีกไหมคะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติจากท่ีประชุม  
รองประธานสภาฯ     สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เรื่อง  

การบริหารกิจการประปา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .......... วาระ ๑ รับหลักการ กรุณายกมือขึ้น 
ค่ะ 

 

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ค่ะ   
เลขานุการสภาฯ 
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นางศศิญากร สิงห์ทอง   - ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เรื่อง การบริหารกิจการ 
รองประธานสภาฯ      ประปา วาระ 1 รับหลักการด้วยมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .......... (วาระ 1 รับหลักการ) ด้วยมติเห็นชอบ 10 เสียง 
ไม่อนุมัติ - ไม่มี - งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - ขออนุญาตท่านประธานสักครู่ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง    - ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๒ แปรญัตติ ในขั้นนี้ขอเชิญเลขาฯชี้แจงข้อกฎหมายค่ะ 
รองประธานสภาฯ       
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ         ข้อ ๔5 วรรคสอง การพิจารณาวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปร 

ญัตติ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานแปรญัตติ  

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ดังนั้น ตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์กลางที่ทุกท่านได้รับแล้ว สมาชิกสภาท่าน 
รองประธานสภาฯ      ใดที่จะขอแปรญัตติสามารถจะเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ได้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะแปร

ญัตติ เชิญค่ะ 

                           - เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดแปรญัตติ จึงถือเป็นอันผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป
เป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 

นางศศิญากร สิงห์ทอง   - โพธิ์กลาง เรื่อง การบริหารกิจการประปา ต่อไปก็จะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาท่าน 
รองประธานสภาฯ      ใดเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติฉบับนี้เป็นเทศบัญญัติการบริหารกิจการประปา กรุณายก

มือขึ้นค่ะ 

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ค่ะ   
เลขานุการ                

นางศศิญากร สิงห์ทอง   - ทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เรื่อง การบริหารกิจการ 
ประธานสภาฯ            ประปา (วาระท่ี 3) ด้วยมติเห็นฃอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  

  มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เรื่อง การบริหาร  
กิจการประปา พ.ศ. 2565 ด้วยมติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี - งดออก
เสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 8       เรื่อง อ่ืน ๆ 
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง อ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ เชิญ 
รองประธานสภาฯ      ท่าน สท. วิเชียร ค่ะ 
จสอ.วิเชียร ศิริสถติย์ - เรียนทา่นประธานฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ในวาระนี้ ผมขอให้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  การสนับสนุนท่านนายกนะครับที่ได้เสนอญัตติต่าง ๆ เข้ามา ถือว่าเป็นประโยชน์กับ

ชาวบ้านอย่างมาก ซึ่งในการประชุมครั้งที่แล้ว ผมได้พูดถึงเรื่องการแจกแมสก์และ 
แอลกอฮอลล์ ซึ่งในระเบียบวาระที่ 3 ท่านเองได้พยายามที่จะหาเงิน ดูระเบียบชัดเจน 
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จสอ.วิเชียร ศิริสถิตย์ - ในเรื่องของการใช้เงินในการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา โควิด-19 ทั้งการตั้งศูนย์ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1    พักพิง การใช้งบกลาง และการใช้เงินสะสม ท่านก็ได้กรุณาเพ่ือที่จะให้การบริหารจัดการ 

ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยของผู้ใหญ่และเด็ก ท่านมอง
ไปถึงเด็กเลยนะครับ แล้วก็ศูนย์ SQ ผมเองในนามของสมาชิกสภาเทศบาล ขอสนับสนุน
ท่านนายกในเรื่องนี้ ท่านเองเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถดูแลพ่ีน้อง
ประชาชนทั้งต าบล และข้าราชการที่ท างานร่วมกัน ผมขอให้ก าลังใจท่านนายก คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และน้อง ๆ ข้าราชการประจ าที่ได้ท างานร่วมกัน จนสิ่ง
ต่าง ๆ ถือว่าเป็นแนวหน้าของเทศบาล ผมเห็นชอบทุกอย่างที่ท่านได้กล่าวมา ขอบคุณ
ครับ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง - ขอบคุณท่าน สท. วิเชียร ค่ะ ต่อไปมีใครจะเสนออะไรอีกไหมคะ เชิญคุณ อ าไพ  
รองประธานสภาฯ      นาคสุวรรณ ค่ะ 
นางอ าไพ นาคสุวรรณ  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ ดิฉันนางอ าไพ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2    นาคสุวรรณ สมาชิกสภา เขต 2 ขอเรียนไปยังประธานสภา ฝากไปถึงท่านนายกใน เรื่อง 
                            การบริหาร โดยเฉพาะในฝ่ายสภาของเรา ขอสนับสนุนท่านนายก และผู้บริหาร 

โดยเฉพาะในเรื่องการโอนงบประมาณเพ่ิมในโครงการต่าง ๆ และที่ขอชมที่สุดคือขอ
อนุมัติกันเงินไว้ ในเรื่องการพัฒนา เพราะโครงการต่าง ๆ ปัจจุบันมีผลกระทบมาจากโรค
โควิด-19 ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เราอาจจะติดขัด แต่วิสัยทัศน์ของท่านนายก  
การกันเงินท าให้โครงการต่าง ๆ สามารถด าเนินการต่อไปได้ และอีกเรื่องคือการออก
ออกตรวจโควิด-19 ในการตรวจแบบ ATK ซึ่งดิฉันมองเห็นความตั้งใจของท่านนายก 
ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยเฉพาะอีกหน่วยงานหนึ่ง รพ.สต. ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือกับเทศบาลเป็นอย่างดี ในการตรวจคัดกรอง โดยเฉพาะในหน่วยงานทหาร ดิฉัน
เองขอสนับสนุนและเป็นก าลังใจท่านนายกแทนพี่น้องประชาชน ขอบพระคุณค่ะ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง - เชิญท่านนายกค่ะ  
รองประธานสภาฯ       
นายกิติพงศ์ พงศส์ุรเวท - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาตอีกครั้งนึงนะครับ 
นายกเทศมนตรีฯ      ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ ที่ได้ให้ความเห็นชอบ อนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ออกไปอีก 1 ปี งบประมาณที่กันไว้ประมาณ 21 
ล้านบาท ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบคือโครงการในจ านวนนี้เป็นโครงการที่มีความส าคัญ
ทั้งสิ้น ได้ผ่านการพิจารณาจากสมาชิกส่วนหนึ่งที่ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่ีน้อง
ประชาชน และกระบวนการท าแผน กับกระบวนการที่เราจะรับรองแบบใช้เวลานาน  
ทุกโครงการต้องไปจ้างเค้าออกแบบ ออกแบบเสร็จกว่าจะส่งแบบให้กับเรา แล้วรอท า
สัญญาอีก 2 เดือน 2 เดือนคือ 60 วัน เราต้องพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบต่อไป 
ตัวไหนที่ไม่เกิน 500,000 บาท ก็ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงด าเนินการได้ ตัวไหนที่เกินก็ต้อง
ใช้ e-bidding ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ฉะนั้นเวลาผ่านมาพอสมควร แต่ตัวนี้จะมี
โครงการที่ 15 กับโครงการที่ 16 ขอให้สมาชิกไปดูนะครับบัญชีกันเงินงบประมาณใน 
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - หนา้ที่ 5 รวม 29 โครงการเนี่ย จะเห็นว่าการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร แอสฟัลติก 
นายกเทศมนตรีฯ    คอนกรีต กลุ่ม ๑๔ บ้านสุรธรรมพิทักษ์  หมู่ที่  9 ความจริงงบประมาณเดิมคือ  

๑,๔๕๐,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร แต่เนื่องจากว่าพอ
ไปประมาณการราคา ณ ปัจจุบันก่อนที่จะมีการประกาศการจ้าง กระทรวงพาณิชย์ได้มี
การประกาศมาตรฐานราคากลางมาโดยตลอด เพ่ือให้จัดท า TOR ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือท าให้เป็นปัจจุบัน เช่นค่าเหล็กที่ เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้การค านวณออกมาขาดเงินไป 
305,800 บาท โครงการนี้มีอยู่ 2 วิธี คือยกเลิกไม่ด าเนินการ กับต้องหาเงินมาเติม ก็
ต้องไปตัดโครงการอ่ืนเอาเงินมาให้ ก็ต้องไปดูว่าโครงการตัวไหนไม่ได้บ้าง ซึ่งก็จะมี
ผลกระทบเพราะระเบียบตัวใหม่ ก็เกรงว่าถ้าประกาศไปเนี่ย ตัวโครงการ ๑,๗๐๐,๐๐๐ 
แต่ประกาศไปว่ามีเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ ผู้รับจ้างก็จะมาฟ้องร้องเทศบาล ว่าโกหก ไม่มีเงิน 
ฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าจะท ายังไง ผมคิดว่าถ้าหาเงินจากส่วนอ่ืนไม่ได้ รายการนี้ก็จะตกไป 
จะได้ขอใช้เงินสะสมเพ่ือเอาคืนให้กับโครงการจัดซื้อจัดจ้างตัวนี้ ตัวที่ 2 นะครับ รายการ
ที่ 16 โครงการซ่อมสรา้งถนนแบบผิวแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางไปบ้านพักพัฒนาที่ ๒ 
บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ รายละเอียดความยาวความกว้างเหมือนเดิม แต่พอ
ค านวณออกมาแล้ว ขาดเงินอีก 48,700 บาท ถ้าไม่เกิน 10,000 บาท เราก็ประกาศ
รับจ้างได้ ซึ่งเงินจ านวนนี้มันเกินก็ต้องโอนเพ่ิม 2 ตัวก็โอนไปกัน 3 แสน เกือบ 4 แสน 
ท าให้โครงการต่าง ๆ สามารถด าเนินการต่อไปได้ จึงขอเรียนให้สมาชิกได้ทราบว่า
ผู้บริหารได้มองและให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้
เลือกปฏิบัติ  

- เรื่องท่ี ๒ นะครับ หลังจากนี้ไป หลังจากปิดประชุมแล้วนะครับก็จะใช้เวลาอีกยาวกว่าจะ
ด าเนินการประชุมสภาได้ ก็จะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับ ฉะนั้นส่วนของบริหาร
เนี่ยเราก็ไม่ได้ห่วงอะไรแล้ว เพราะเราได้กันเงินหมดแล้วเตรียมการด าเนินการหมดแล้ว 
ท่านสมาชิกก็ร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง  ก็ฝากท่านไปดูนะครับ  
ว่าโครงการต่างๆที่ด าเนินการก่อสร้างเนี่ย อย่างน้อยจะได้แจ้งกับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืน
ที่ว่าจะมีการด าเนินการก่อสร้างเกิดขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับพ่ีน้องประชาชน ส่วน
เรื่องอ่ืนๆนะครับที่เราท ากัน เรื่องแจกหน้ากากอนามัยตอนนี้ก็เหลืออยู่ ๑,๐๐๐ กว่าชุด 
แต่เราก าลังไปส ารวจนักเรียนอีก ๓,๐๐๐ กว่าคนเราจะมาดูรายละเอียดว่าจะมีเงินตัว
ไหนที่จะไปด าเนินการซื้อให้กับนักเรียนให้ครบทุกคน  รัฐบาลประกาศว่าตั้ งแต่  
1 พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเปิดเรียนเต็มสมบูรณ์นะครับ การเรียนออนไลน์ไม่มีอยู่แล้ว 
ทีนี้ก็มีความจ าเป็นที่ต้องให้เด็กมีหน้ากากอนามัยที่เพียงพอ และเพ่ือความปลอดภัยของ
ครูที่มีอยู่ ผมให้กองการศึกษาได้ไปส ารวจนะครับ  ว่าตัวเลขเท่าไหร่นะครับน่าจะ
ประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าชิ้นนะครับ จะได้ครอบคลุมในการด าเนินการ กับประการที่สอง
เนี่ยก็จะดูต่อไปอีกซักระยะหนึ่ง นะครับ ถ้าสถานการณ์มันยัง พีคอยู่ ยังไม่ลดลงเนี่ยเรา
ก็จะมีการด าเนินการรอบสอง เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนต่อไปเพราะเงินสะสมที่เรา
กันไว้เนี่ยก็ยังสามารถด าเนินการแก้ไขให้กับพ่ีน้องประชาชนในการด าเนินการครับ  
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - ในส่วนของรถ EMS เนี่ย ครั้งที่แล้วที่ท่านสมาชิกฝากถามและผมก็ได้ตอบนะครับ  
นายกเทศมนตรีฯ        ตอนนี้ TOR ก็เสร็จแล้ว ก็จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปครับ จะได้เอารถมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปได้ เรื่องของเงินกู้ครั้งที่แล้วสองตัว เรื่องของรถหกล้อ
รถกระเช้าไฟฟ้า กับรถบดอัดนะครับ  ตอนนี้ก็ก าลังด าเนินการเรื่องรายละเอียด  
เพ่ือด าเนินการของบประมาณตามข้ันตอนต่อไป ก็ขอเรียนที่ประชุมว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจ
ในการด าเนินการ เราเร่งด าเนินการทุกวันเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน ผมต้อง
ขอขอบคุณ ในความร่วมมืออีกครั้งนึง ขอบคุณครับ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ตามท่ีดิฉันได้รับมอบหมายให้ 
รองประธานสภาฯ       ปฏิบตัิหน้าที่ด าเนินการแทนท่านประธานสภาได้สิ้นสุดลงแล้ว ดิฉันขอให้ท่านประธาน

ด าเนินการประชุมสภาต่อค่ะ 
นายวิฑูรย์ สาก าปัง - ครับ ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ  ที่ได้ลงพ้ืนที่หาประชาชนที่เดือดร้อน  
ประธานสภาฯ           ร่วมแก้ไขปัญหากับท่านนายก และขอขอบคุณท่านนายกที่ได้เข้ามาบริหารในต าบล 

โพธิ์กลางของเรา ผมรู้สึกโชคดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้นายกคนนี้ เข้ามา บริหารบ้าน
ของเรา ก็ขอขอบคุณท่านนายกอีกครั้งครับ และขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รวมทั้งท่านผู้บริหารและข้าราชการทุกท่านครับ ถ้าไม่มีอะไรผมก็ขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา 10.50  
 

                                                   (ลงชื่อ)       ภัทรกันย์  แสวงมี ผู้จดรายงานการประชุม 
                             (นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี) 

                           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
คณะกรรมการชุดตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 2 

กันยายน 2564 รับรองว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

  (ลงชื่อ)        รัตนา  สุขกุล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นางรัตนา สุขกุล) 
    
  (ลงชื่อ)      อรทัย  ไชยค า         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นางสาวอรทัย ไชยค า) 
 
   (ลงชื่อ)     สาตร์  โคนกระโทก กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสาตร์ โคนกระโทก) 
 
 
สภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว 
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖4 

(ลงชื่อ)       วิฑรูย ์ สาก าปัง               ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

           (นายวิฑูรย์ สาก าปัง) 


