-1รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี ๒๕๖4
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี
เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
-----------------------------------------ผู้มาประชุม
1

นายวิฑูรย์ สากาปัง

ประธานสภาเทศบาล

2

นางศศิญากร สิงห์ทอง

รองประธานสภาเทศบาล

3

นายสาตร์ โคนกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

4

ร้อยตรีสัมฤทธิ์ จันทร์นอก

สมาชิกสภาเทศบาล

5

นางอาไพ นาคสุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล

6

จ่าสิบเอกวิเชียร ศิริสถิตย์

สมาชิกสภาเทศบาล

7

นายสุรินทร์ ศรีบารุง

สมาชิกสภาเทศบาล

8

นายรัฐพล กันกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

9

นางอนุสรา เกษาพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาล

10

นางรัตนา สุขกุล

สมาชิกสภาเทศบาล

11

นางสาวอรทัย ไชยคา

สมาชิกสภาเทศบาล

12

นางสุวิภา ราษฎรดี

สมาชิกสภาเทศบาล

13

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี

เลขานุการสภา

1

นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท

นายกเทศมนตรี

2

นางธนิศร บุญหมื่นไวย

รองนายกเทศมนตรี

3

นายสุรินทร์ เผลอกระโทก

รองนายกเทศมนตรี

4

นางสาวศิรินันท์ ปิ่นรัมย์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

5

นางพรพรรณ ดวงบุปผา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ผู้เข้าร่วมประชุม(ฝ่ายบริหาร)

/ผู้เข้าร่วม...

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
1

ว่าที่ร้อยตรี ทศพล ขุนภิรมย์

ปลัดเทศบาล

2

นายสมมิตร ขวัญกลาง

รองปลัดเทศบาล

3

นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร

ผู้อานวยการกองคลัง

4

นายอรรถกร ล้อมในเมือง

ผู้อานวยการกองช่าง

5

นางประกายทิพย์ ลัทธปรีชา

หัวหน้าสานักปลัด

6

นายธาดา ตรีเหลา

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

7

น.ส.ภัสร์ชลีภรณ์ สิริภาวัชญ์

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

8

นางสาวกรกานต์ พฤกษ์เสถียร

นักวิชาการศึกษา
รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา

9

จ่าเอกเมืองแมน ทองนอก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

10

นายภูมิประพันธ์ โตชัยภูมิ

นิติกรชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี

เลขานุการฯ

- เชิญท่านประธานสภาฯ และรองประธานสภา จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนา
สมาชิกสวดมนต์
- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบล
โพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2564

นายวิฑูรย์ สากาปัง
ประธานสภาฯ

- กราบเรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้ง ที่ 3 ประจาปี 2564 ณ บัดนี้
- ต่อไปผมขอมอบให้รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่แทนครับ
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ดิฉัน นางศศิญากร สิงห์ทอง รองประธานสภาฯ ขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่แทน
รองประธานสภาฯ
ประธานสภาฯค่ะ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
นางศศิญากร สิงห์ทอง
รองประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์
รองประธานสภาฯ
กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2564 ขอเชิญ
เลขานุการชี้แจงรายละเอียด

-3นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

เลขานุการฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการชุดตรวจรายงานการประชุม ได้
ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีทั้งหมด 24 หน้า
ซึง่ ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม
สามารถแจ้งเลขาฯ ให้ดาเนินการแก้ไขได้

นางศศิญากร สิงห์ทอง - มีท่านใดจะเสนออะไรให้แก้ไขอีกหรือไม่ ไม่มีนะคะ ดิฉันขอมติที่ประชุมสภา สมาชิก
รองประธานสภาฯ
ท่านใดรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 กรุณายกมือขึ้นค่ะ
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - รับรอง 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

เลขานุการสภาฯ
นางศศิญากร สิงห์ทอง

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัย

รองประธานสภาฯ

ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ด้วยมติรับรอง
10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ด้วยมติ
รับรอง 10 เสียง ไม่รับรอง -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรอง
ประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณในการ ดาเนินการป้องกัน
และควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ต่อไประเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพือ่ ทราบ 3.1 รายงานผลการดาเนินการใช้จ่าย
รองประธานสภาฯ
งบประมาณในการดาเนินการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ขอเชิญท่านนายกฯ ค่ะ
นายกิติพงศ พงศ์สุรเวท - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิติพงศ์
นายกเทศมนตรีฯ
พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานเพื่อรายงานการผลการดาเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการ ดาเนินการป้องกัน และควบคุมเชื้อติดต่อร้ายแรง (โควิด19) ตั้งแต่รัฐบาลประกาศให้จังหวัดนครราชสีมาเป็น 1 ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในการดาเนินการจังหวัดมีนโยบายให้ท้ องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิง
ศู น ย์ พั ก คอย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ก ลั บ มาจากต่ า งจั ง หวั ด และช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนในพื้นที่ โดยมอบหมายภารกิจให้นายก อปท. ทุกตาบล เป็นประธานศูนย์ใน
การด าเนิ น การป้ อ งกั น โรคของต าบล เทศบาลต าบลโพธิ์ก ลางได้ ด าเนิ น การแก้ไข
ปัญหาเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด -19 อย่างเต็มที่ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยและ
กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือซักซ้อมการดาเนินการเพื่อให้การทางานเกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และในการใช้จ่ายงบประมาณ มี 2 ส่วนด้ว ยกัน ส่วนที่ 1 งบกลาง
สามารถดาเนินการได้ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน ส่วนที่ 2 ถ้างบกลางไม่พอให้ใช้เงินสะสม
ในการดาเนินการ เงินสะสมเกินปกติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยจะต้องดาเนินการ

-4นายกิตพิ งศ์ พงศ์สุรเวท- โดยขออนุมัติจากที่ประชุมสภา แต่เนื่องจากว่า กรณีนี้เป็นกรณีทไี่ ด้รบั ข้อยกเว้น ไม่ต้อง
นายกเทศมนตรี ฯ
ขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สภา แต่เพื่ อให้ การท างานเกิ ด ความรอบคอบ กระผมจึ งได้
ดาเนิ น การรายงานในที่ ป ระชุม ทราบว่าได้ใช้ เงิน ด าเนิ น การอย่างไร ในการใช้จ่ าย
งบประมาณในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2564 ในการจัดตั้งสถาน
กักกันโรค State Qaurantine) นั้น เราได้ดาเนินการและได้ป้องกันใน 3-4 เรื่อง เรื่อง
ที่ 1 คือหน้ ากากอนามัยผู้ใหญ่ จานวน 10,000 กล่อง จานวนเงิน 1,200,000
บาท ลาดับที่ 2 หน้ากากอนามัยเด็ก สาหรับเด็กที่กาลังจะเปิดเทอม จานวน 100
กล่อง จานวนเงิน 10,000 บาท ลาดับที่ 3 แอลกอฮอล์สเปรย์ จานวน 20,000
ขวด จานวนเงิน 680,000 บาท ลาดับที่ 4 ส่วนดาเนินการจัดตั้งศูนย์ SQ ของตาบล
โพธิ์กลาง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จานวนเงิน 286,048 บาท ยังไม่รวมกับค่าใช้จ่ายที่กอง
ช่างยังไม่ได้ส่งประกอบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งผมจะถือว่าวันนี้จะต้องส่งข้อมูล
ให้กองคลั งดาเนินการ มิฉ ะนั้นจะถือว่าเป็นข้ อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นข้อมูลที่ได้
รายงานในสภาแห่งนี้แล้ว ลาดับที่ 5 ค่าอาหารสาหรับประชาชนในตาบลโพธิ์กลางที่
เป็ น กลุ่ มเสี่ ย งที่ทางราชการสั่ งให้ กักตัวเองที่บ้ านและสถานที่ กักกัน โรคแห่ งรัฐ SQ
ตาบลโพธิ์กลาง เป็นจานวนเงิน 63,800 บาท ตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ เราใช้เงินไปแล้ว 2,239,848 บาท ในส่วนของเงินสะสม เราอนุมัติไปแล้วใช้
ซื้อชุดทดสอบ Rapid Test จานวน 200 ชุด จานวนเงิน 920,000 ตัวนี้ปกติจะต้อง
ขออนุ มั ติส ภาเพื่ อขอใช้งบสะสม แต่เนื่ อ งจากระเบี ย บได้ มีก ารยกเว้น ให้ ผู้ บ ริห าร
สามารถอนุมัติใช้ได้ วันนี้จึงได้นาเรียนมาในที่ประชุมได้รับทราบ ฉะนั้นในขณะนี้เราใช้
เงิ น ไปแล้ ว 3,159,848 บาท ในการด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ประชาชน แล้ ว ถ้ า
สถานการณ์ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องเราก็มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายในการดาเนินการ
ต่อไป และผมจะได้ ทารายละเอียดเพื่ อแจ้งให้ ที่ประชุมทราบในครั้ง หน้ า ตามหลั ก
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดาเนินการ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นางศศิญากร สิงห์ทอง - ต่อไปวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
รองประธานสภาฯ
พ.ศ.2564 เชิญค่ะ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิติพงศ์
นายกเทศมนตรีฯ
พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ ก ลาง ในการโอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564 ตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลโพธิ์
กลาง
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ด้วยได้รับ คาร้องจากส่ วนราชการในเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ว่ามี
ความจาเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดังนี้
รายการโอนลด
1. กองสวัสดิการสังคม
1.1 งบกลาง ประเภทเบี้ย ยังชีพ คนพิ การ 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-)
รายการโอนตั้งรายการใหม่
1. กองช่าง
1.1 หมวดค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้ าง ประเภทค่ า ก่ อสร้างสิ่ งสาธารณู ป การ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ ภายในเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ภายในเทศบาลตาบล
โพธิ์กลางขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 104.60 ตรม. (รายละเอียดการก่อสร้างตาม
แบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด) เห็นควรตั้งรายการใหม่ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณร่ายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
- ตรงนี้ที่โอนไปก็คือเพื่อนาไปต่อเติมอาคาร อาคารที่เราปรับปรุงมีอยู่ 2 ส่วนนะครับ
คือส่วนที่เราปรับปรุงส่วนของอาคารสานักงานบริเวณด้ านในของสานักงาน แต่ที่เรา
โอนไปเป็นส่วนของอาคารที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งเราเคยตั้งไว้แต่เรายกออกไป แต่ตอนนี้เรามี
งบอุดหนุนมาเพิ่ม เราเลยสามารถดาเนินการได้ จึงนาเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบนะครับ ต่อไปครับ
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ตามที่ท่านนายกได้แถลง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมคะ ถ้าไม่มี ดิฉนั ขอมติที่
รองประธานสภาฯ
ประชุมอนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 จานวนเงิน ทั้งสิ้ น
1,500,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-) กรุณายกมือขึ้นค่ะ
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - อนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

เลขานุการสภาฯ
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ด้วยมติอนุมัติ
รองประธานสภาฯ
10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ค่ะ
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ระเบียบวาระที่ 5

ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ด้วยมติ
อนุ มัติ 10 เสียง ไม่ อนุ มัติ -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรอง
ประธานสภาฯ)
เรื่อง ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

นางศศิญากร สิงห์ทอง - ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
รองประธานสภาฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขอเชิญท่านนายกแถลงญัตติ เชิญค่ะ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิติพงศ์
นายกเทศมนตรีฯ
พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี ขออนุญาตแถลงญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ ก ลาง ในการแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเทศ
บัญญัติตาบลโพธิ์กลาง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุผล
ด้วยได้รับคาร้องจากสานักปลัด เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ว่ามี ความ
จาเป็น ต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เนื่องจากแต่เดิมมีการพิจารณาจะดาเนินการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จพระวชิ รเกล้ าเจ้าอยู่หั ว รัช กาลที่ 10 คู่ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง และพระบรมราชิ นี จ านวน 3
พระองค์ แต่ภายหลังได้มีการพิจารณาปรับ ลดปริมาณ จากเดิม 3 พระองค์ เหลือ 2
พระองค์ ประกอบด้วย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ คู่ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทาให้การคานวน
ฐานรองซุ้มปรับขนาดลง ส่งผลให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงดังต่อไปนี้
ข้อความเดิม
สานักปลัดเทศบาล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มตั้งเฉลิมพระเกียรติ ไฟเบอร์กลาส (รัชกาลที่ ๑๐) คู่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมติดตั้ง
จานวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาทโดยมีคุณลักษณะดังนี้
“๙.ฐานรองซุ้มตั้ง ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ x
๓.๘๐ เมตร (จานวน ๑ ฐาน)”
ข้อความใหม่
สานักปลัดเทศบาล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มตั้งเฉลิมพระเกียรติ ไฟเบอร์กลาส (รัชกาลที่ ๑๐) คู่
สมเด็ จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีห ลวง) พร้อม
ติดตั้ง จานวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
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นายกเทศมนตรีฯ
๖.๐๐ x 1.3๐ เมตร (จานวน ๑ ฐาน)”
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้ อ 29 การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่ า
ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณการรับรอบและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับ
อนุ มัติจากผู้มีอานาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อประชาชนทราบ แล้ วแจ้งการ
ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สาหรับองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้แจ้งแก่นายอาเภอ
- ทั้งนี้ เหตุผลที่จะต้องนาเรียนไปที่ประชุม เนื่องจากว่าตัวขนาดของฐานเรือสุพรรณ
หงส์ตามที่ท่านเห็ น มีการแก้ไขนะครับ ทีนี้ต้องเป็น ขนาด ๖.๐๐ x 1.3๐ เมตร แต่
เนื่ องจากว่าในตัวของเทศบั ญญั ติที่มีการเสนอของบประมาณครั้งที่แล้ว ไปเขียนว่า
๖.๐๐ x ๓.๘๐ เมตร ฉะนั้นขนาดมันไม่ได้ ดาเนินการไม่ได้ ซึ่งมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริง
เพราะฉะนั้นจาก 3 พระองค์ ลดไป 1 พระองค์ เหลือ 2 พระองค์ ฐานก็เลยเล็กลงโดย
อัตโนมัติ แต่ผู้ดาเนินการจัดทาจากสานักปลัดมีความผิ ดพลาดในการดาเนินการ ซึ่ง
กระผมเองก็ ต้ องกราบขออภั ย ทางสภาแห่ งนี้ ที่ ไม่ ได้ ต รวจสอบให้ เรีย บร้อ ย ต่ อไป
เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับ สิ่งที่เป็นรอยตาหนิในเรื่องการจัดทางบประมาณ
ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีก เป็นหน้าที่ของฝ่ายข้าราชการประจานะครับ ทั้งปลัด ทั้งกองช่าง
นะครับ ทั้งสานักปลัดนะครับ จะต้องดูแลให้ดีกว่านี้และอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ในสภาอี ก ขอยื น ยั น นะครั บ ว่ า ถ้ า มี เรื่ อ งแบบนี้ เกิ ด ขึ้ น อี ก ในครั้ ง ต่ อ ไป จะต้ อ งมี
ผู้รับผิดชอบ จะไม่ให้สภาต้องมามีมติเพื่อ ทาในสิ่งที่ไม่สมควรอีกต่อไป อันนี้เป็นครั้ง
แรกที่มีความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติในการดาเนินการ แล้วไม่ได้เจตนาในการทุจริ ตแต่
อย่างใด จึงเรียนให้ที่ประชุมได้โปรดมีมติพิจารณาให้การอนุมัติต่อไปครับ (รายละเอียด
ปรากฎในเอกสารที่แจกในที่ประชุม)

/บัญชีแก้ไข...
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อนุมัติเมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
**************************************
รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย จานวน ๑ รายการ
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

สานักปลัดเทศบาล
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มตั้งเฉลิมพระเกียรติ
ไฟเบอร์กลาส (รัชกาลที่ ๑๐) คู่ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง) พร้อมติดตั้ง จานวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
๑.พระบรมฉายาลักษณ์ (รัชกาลที่ ๑๐)
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ x ๒.๖๐ เมตร
(จานวน ๑ ผืน)
๒.พระบรมฉายาลักษณ์ (พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ x ๒.๖๐ เมตร
(จานวน ๑ ผืน)
๓.ทรงพระเจริญ ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ x ๐.๓๐ เมตร
(จานวน ๒ ป้าย)
๔.ครุฑ ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ x ๐.๔๐ เมตร
(จานวน ๒ ตัว)
๕.พานพุ่ม ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ x ๑.๒๐ เมตร
(จานวน ๑ คู)่
๖.ตราสัญลักษณ์ วปร. ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ x ๑.๐๐ เมตร
(จานวน ๑ ตรา)

สานักปลัดเทศบาล
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มตั้งเฉลิมพระเกียรติ
ไฟเบอร์กลาส (รัชกาลที่ ๑๐) คู่ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง) พร้อมติดตั้ง จานวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
๑.พระบรมฉายาลักษณ์ (รัชกาลที่ ๑๐)
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ x ๒.๖๐ เมตร
(จานวน ๑ ผืน)
๒.พระบรมฉายาลักษณ์ (พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ x ๒.๖๐ เมตร
(จานวน ๑ ผืน)
๓.ทรงพระเจริญ ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ x ๐.๓๐ เมตร
(จานวน ๒ ป้าย)
๔.ครุฑ ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ x ๐.๔๐ เมตร
(จานวน ๒ ตัว)
๕.พานพุ่ม ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ x ๑.๒๐ เมตร
(จานวน ๑ คู่)
๖.ตราสัญลักษณ์ วปร. ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ x ๑.๐๐ เมตร
(จานวน ๑ ตรา)
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๗.ตราสัญลักษณ์ สก. ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ x ๑.๐๐ เมตร
(จานวน ๑ ตรา)
๘.เรือสุพรรณหงส์ ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ x ๓.๘๐ เมตร
(จานวน ๑ คู่) ซ้าย-ขวา
๙.ฐานรองซุ้มตั้ง ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ x ๓.๘๐ เมตร
(จานวน ๑ ฐาน)
๑๐.กรอบตั้งซุ้ม ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๓๐ x ๓.๘๐ เมตร
(จานวน ๒ กรอบ)
๑๑.ชื่อหน่วยงานติดฐาน (พิมพ์ไวนิล)
“เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง”
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๗๐x๐.๓๔ เมตร
๑๒.โครงเหล็กค้ายันหลังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

ข้อความใหม่
๗.ตราสัญลักษณ์ สก. ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ x ๑.๐๐ เมตร
(จานวน ๑ ตรา)
๘.เรือสุพรรณหงส์ ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ x ๓.๘๐ เมตร
(จานวน ๑ คู่) ซ้าย-ขวา
๙.ฐานรองซุ้มตั้ง ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ x 1.3๐ เมตร
(จานวน ๑ ฐาน)
๑๐.กรอบตั้งซุ้ม ไฟเบอร์กลาส ขึ้นรูปนูนต่า
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๓๐ x ๓.๘๐ เมตร
(จานวน ๒ กรอบ)
๑๑.ชื่อหน่วยงานติดฐาน (พิมพ์ไวนิล)
“เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง”
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๗๐x๐.๓๔ เมตร
๑๒.โครงเหล็กค้ายันหลังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

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

- 10 นางศศิญากร สิงห์ทอง - ท่านนายกได้แถลงญัตติแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติ
รองประธานสภาฯ
จากที่ประชุมอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรุณายกมือขึน้ ค่ะ
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - อนุมตั ิ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
เลขานุการสภาฯ
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ที่ประชุมมีมติอนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
รองประธานสภาฯ
2564 ด้วยมติอนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ค่ะ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ด้วยมติ
อนุมัติ 10 เสียง ไม่ อนุ มัติ -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรอง
ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

นางศศิญากร สิงห์ทอง - ต่อไประเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปี
รองประธานสภาฯ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขอเชิญท่านนายกแถลงญัตติ เชิญค่ะ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผม นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท
นายกเทศมนตรีฯ
ครับ ขออนุญาตเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖4
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ในการกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เหตุผล
ด้ ว ยเทศบาลต าบลโพธิ์ ก ลาง ได้ ด าเนิ น การเร่ งรั ด ใช้ จ่ ายเงิน งบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2564 ด้ ว ยเหตุ ที่ ป ริ ม าณงานในการพั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างพื้นฐานมีจานวนมาก ได้รับคาร้องจากส่วนราชการในสังกัดเทศบาลบาลตาบล
โพธิ์กลาง ว่ายังมีความจาเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณต่อไป และเป็นบริการสาธารณะที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง จึงเสนอญัตติขออนุมัติ
กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ออกไปอีก 1 ปี
1. หมวดค่าครุภัณฑ์
จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 3,234,000 บาท
2. ห ม ว ด ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ งก่ อ ส ร้ า ง จ า น ว น 2 9 โค ร งก า ร งบ ป ร ะ ม า ณ
15,694,090.50 บาท
3. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จานวน 4 โครงการ งบประมาณ
2,994,000 บาท
รวมทั้งหมด 36 โครงการ รวมจานวนเงินทั้งหมด 21,922,090.50 บาท
(ยี่ สิ บ เอ็ ด ล้ า นเก้ า แสนสองหมื่ น สองพั น เก้ า สิ บ บาทห้ า สิ บ สตางค์ ) เพื่ อ เบิ ก จ่ า ยใน
ปี งบประมาณ 2564 รายละเอีย ดปรากฏตามบั ญ ชี โครงการ ที่ ได้ น าเสนอต่ อ สภา
เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
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ระเบียบวิธีปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิ น
อี ก หนึ่ ง ปี ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น หรือ กรณี มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ย นแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดั งกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้
กันเงินไว้
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้ เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน
- ตามเอกสารที่เป็นตารางที่ ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน ให้ท่านดูนะครับผมเอารูปแบบ
ของสภา อบจ. ที่ ผมเคยเป็นประธานสภา เพื่อให้ สามารถดูได้ง่าย แล้วก็จะสามารถ
ติดตามเรื่องโครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจน ทุกอย่างที่อยู่ในนี้ 29 โครงการ เป็นโครงการที่
เราได้กันเงินของงบประมาณปี 2564 แล้วก็เงิน งบประมาณสะสมที่เราได้อนุมัติไป
ครั้งที่แล้ว ที่การดาเนินการก่อสร้ างและการออกแบบยังไม่เสร็ จเรียบร้อย เมื่อกันเงิน
แล้วเราสามารถดาเนินการได้อีก 1 ปี ถ้า 1 ปีไม่แล้วเสร็จก็ต่อได้ อีก 1 ปี แต่ในส่วน
ของเงิน สะสมปี 2563 กันมาแล้ว 1 ปี จะต้องมีการดาเนินการก่อหนี้ ผูกพันให้ได้
ภายใน 30 กันยานี้ ถ้าไม่ได้ ตรงนี้ก็จะตกไป อันนี้เป็นหลักการตามกฎหมาย ในส่วน
เอกสารแผ่ น สุ ดท้ าย เป็นเรื่องของงานประปา ซึ่งตอนนี้ โครงการอยู่ในขั้นตอนการ
รับรองแบบ ผมขอเรียนให้ท่านประธานและให้ที่ประชุมทราบว่าทุกโครงการที่เราได้ขอ
กันเงิน เราจะรีบดาเนินการ เพื่อ ใช้จ่ายงบประมาณให้เสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 ของ
ปี งบประมาณ 2565 เพราะตอนนี้ ภ ายใน 30 กั น ยายน ถือ เป็ น ไตรมาสสุ ด ท้ าย
พอขึ้นตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม จะเป็นไตรมาสที่ 1 ซึ่งเราจะได้ดาเนินการเร่งรัด
ให้ มี ก ารเบิ ก จ่ า ย มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง จะได้ ส ร้ า งผลงานให้ กั บ พี่ น้ อ งประชาชน
อย่างน้อยสิ้นปี จะได้บอกกับพี่น้องประชาชนว่าได้มีการดาเนินการอะไรบ้าง แล้วผมก็
จะเอารายละเอียดทั้งหมดที่สภาให้การอนุมัติทั้งหมดทาเป็นเอกสารแจกประชาชนใน
วารสารของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
เป็ น การดาเนิ นการธรรมาภิบ าล ฉะนั้ นจึงเรียนให้ ที่ประชุมได้ทราบ และพิ จารณา
อนุมัติกันเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์ของพี่ น้องประชาชนต่อไป 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 )

- 12 -

กองช่าง เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตกิ นั เงิน (กรณีมิได้ก่อหนีผ้ ูกพัน) ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิก์ ลาง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
จานวน ๒๙ โครงการ เป็นเงินจานวน ๑๕,๖๙4,๐๙๐.๕๐ บาท
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ลาดับ
๑

๒

๓

๔

กองช่าง เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
รายงานการขออนุมัติกันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภท
งาน
โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอกันเงินไว้
ค่าก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาชุมชนบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ ๒
สิ่งสาธารณูปการ
(โครงการที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตาบลโพธิ์กลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคาร ขนาดอาคารกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐
เมตรหรือมีพื้นทีก่ ่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์
กลางกาหนด)
ค่าก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม โครงการปรับปรุงศาลาศรีสมบูรณ์ร่วมใจ บ้านศรีสมบูรณ์ หมูท่ ี่ ๘
สิ่งสาธารณูปการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงศาลาศรีสมบูรณ์ร่วมใจ
พืน้ ทีก่ ่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒.๙๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
จานวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)
ค่าก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม โครงการต่อเติมศูนย์อาชีพ และต่อเติมห้องน้า บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมูท่ ี่ ๙ ตาบลโพธิ์กลาง
สิ่งสาธารณูปการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการต่อเติมห้องน้า ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร
และต่อเติมศูนย์อาชีพ พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบทีเ่ ทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)
ค่าก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล และห้องน้า บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตาบลโพธิ์กลาง
สิ่งสาธารณูปการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร
หรือคิดพื้นที่สนามไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างห้องน้า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบทีเ่ ทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)

หน่วยงาน หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
๓๒๐,๐๐๐ กองช่าง

๘๐,๗๐๐

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐

กองช่าง

๗๐๐,๐๐๐

กองช่าง

- 14 กองช่าง เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
รายงานการขออนุมัติกันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภท
ลาดับ
งาน
โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ

๖

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ

๗

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ

สถาปัตยกรรม โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาชุมชนบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ ๒

(โครงการที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตาบลโพธิ์กลาง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคาร ขนาดอาคารกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐
เมตร
หรือมีพื้นทีก่ ่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบทีเ่ ทศบาลตาบลโพธิ์
กลางกาหนด)
สถาปัตยกรรม โครงการก่อสร้างห้องน้าอาคารหมู่บ้าน ม. ๑๑ ซอย ๘ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมูท่ ี่ ๑๑ ตาบลโพธิ์กลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างห้องน้า กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร
หรือคิดพื้นที่ห้องน้าไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)
สถาปัตยกรรม โครงการซ่อมแซมสนามฟุตซอล โดยทาตาข่ายล้อมรอบสนาม บริเวณตลาด ซ.๒ บ้านหนองพลวงพัฒนา
หมูท่ ี่ ๑๑ ตาบลโพธิ์กลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างซ่อมแซมสนามฟุตซอล
โดยทาตาข่ายล้อมรอบสนาม 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 หรือคิดพืน้ ที่คอนกรีต สนามฟุตซอล ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทาและติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบล
โพธิ์กลางกาหนด)

ขอกันเงินไว้

หน่วยงาน หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
๕๐๐,๐๐๐ กองช่าง

๕๔๐,๐๐๐

กองช่าง

๔๕๐,๐๐๐

กองช่าง
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ลาดับ

กองช่าง เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
รายงานการขออนุมัติกันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภท
งาน
โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอกันเงินไว้

๘

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ถนน

๙

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ถนน

๑๐

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ถนน

โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๙๒
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตาบลโพธิ์กลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายโครงการฯ
จานวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๓๒๓
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตาบลโพธิ์กลาง
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์
กลางกาหนด)
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางซอยพิชัยสงคราม ๑/๘ ถึง บ้านเลขที่ ๖๓๑ บ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตาบลโพธิ์กลาง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐
เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดพืน้ ที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)

๓๐,๐๐๐

หน่วยงาน หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

๒๔,๐๐๐

กองช่าง

๖๐๐,๐๐๐

กองช่าง
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ลาดับ

กองช่าง เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
รายงานการขออนุมัติกันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภท
งาน
โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอกันเงินไว้

๑๑

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ถนน

๑๒

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ถนน

๑๓

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ถนน

โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยศุกรินทร์ เชื่อมซอยทรัพย์มงคล บ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที่ ๒ ตาบลโพธิ์กลาง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการ
ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว
๑๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร
ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว
๒๐๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทา
และติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์
กลางกาหนด)
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๐๙ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตาบลโพธิ์กลาง
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐
เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมจัดทาและติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่
เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแจ่มใส บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตาบลโพธิ์กลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐
เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพืน้ ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล
ตาบลโพธิ์กลางกาหนด)

หน่วยงาน หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
๕๒๔,๐๐๐ กองช่าง

๑๔๐,๐๐๐

กองช่าง

๒๙๐,๐๐๐

กองช่าง

- 17 กองช่าง เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
รายงานการขออนุมัติกันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผกู พัน ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภท
ลาดับ
งาน
โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๔

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ถนน

๑๕

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ถนน

๑๖

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ถนน

ขอกันเงินไว้

โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านข้างบ้านเลขที่ ๘๘๙
๑๑๐,๐๐๐
บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตาบลโพธิ์กลาง
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมจัดทาและติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete กลุ่ม ๑๔ บ้านสุรธรรมพิทักษ์
๑,๔๕๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๙ ตาบลโพธิ์กลาง
+
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete
๓๐๕,๘๐๐
ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
รวม
หรือคิดพืน้ ที่ Asphaltic Concrete ไม่นอ้ ยกว่า ๒,๔๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมขยายสะพาน
๑,๗๕๕,๘๐๐
ทางซ้ายและทางขวาข้างละ ๓.๐๐ เมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
จานวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)
โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete เส้นทางไปบ้านพักพัฒนาที่ ๒
๖๔๐,๐๐๐
บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตาบลโพธิ์กลาง
+
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง
๔๘,๗๐๐
เฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดพืน้ ที่ Asphaltic Concrete
รวม
ไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ๖๘๘,๗๐๐
ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)

หน่วยงาน หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

โอนเพิ่ม

กองช่าง

โอนเพิม่

- 18 กองช่าง เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
รายงานการขออนุมัติกันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

ประเภท

งาน

โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๗

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

ถนน

โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย ๒ ถึง ซอย ๗
บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตาบลโพธิ์กลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงที่ 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
ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
เมตร
หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๒.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)

ขอกันเงินไว้

หน่วยงาน หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
๔๓๑,๖๐๐
กองช่าง

- 19 กองช่าง เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
รายงานการขออนุมัติกันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

ประเภท

๑๘

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

รางระบายน้า โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้า บริเวณซอย ๑๓ สากาปัง
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตาบลโพธิ์กลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก ขนาดภายในรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)

๓๗๐,๐๐๐

๑๙

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

รางระบายน้า โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้า บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๔๗๙
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตาบลโพธิ์กลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้า
-ขนาดภายในรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)

๑๔๖,๐๐๐

กองช่าง

๒๐

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

รางระบายน้า โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้า บริเวณศาลาประชาคม
บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตาบลโพธิ์กลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้า ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ เมตร
ยาว ๓๒.๐๐ เมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบที่ เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)

๑๑๐,๐๐๐

กองช่าง

งาน

โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอกันเงินไว้

หน่วยงาน หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

- 20 กองช่าง เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
รายงานการขออนุมัติกันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

ประเภท

๒๑

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

๒๒

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

๒๓

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

งาน

โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอกันเงินไว้

หน่วยงาน หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

รางระบายน้า โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด และบ่อพักน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมรางระบายน้า

๓๕๐,๐๐๐

เดิมบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๔๑๔ ถึงบ้านเลขที่ ๔๐๒ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๔ ตาบลโพธิ์กลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
และบ่อพักน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน ราง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)
รางระบายน้า โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้าคอนกรีต เสริมเหล็ก
ข้างบ้านเลขที่ ๔๘๘ ถึงบ้านเลขที่ ๙๗๘ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตาบลโพธิ์กลาง
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
และบ่อพักน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน ราง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)

๓๗๐,๐๐๐

กองช่าง

๑,๐๐๐,๐๐๐

กองช่าง

รางระบายน้า โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตาบลโพธิ์กลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเหล็ก พร้อมฝาปิด
และบ่อพักน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในราง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)

- 21 กองช่าง เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
รายงานการขออนุมัติกันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภท
ลาดับ
งาน
โอนตั้งรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอกันเงินไว้
๒๔

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ

๒๕

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ

๒๖

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

๒๗

ค่ า อ อ ก แ บ บ ค่ า
ค ว บ คุ ม งาน ที่ จ่ า ย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรื อ บุ ค คลภายนอก
เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง
สิ่งก่อสร้าง

สถาปัตยกรรม โครงการปรับปรุงสานักงานเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงสานักงานเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)
สถาปัตยกรรม โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ภายในเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ภายในเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๖๐ ตรม.
(รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)
ถนน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ
สี่แยกหนองไผ่ (หน้ามินิมาร์ทอันอัน) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตาบลโพธิ์กลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ (หน้ามินิมาร์ทอันอัน) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตาบลโพธิ์กลาง
พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดการก่อสร้าง ตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ ยให้แก่เอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
๓,๐๐๕,๐๐๐ กองช่าง

๑,๕๐๐,๐๐๐

กองช่าง

๘๐,๐๐๐

กองช่าง

๔๔๐,๓๙๐.50

กองช่าง

เข้าสภา

- 22 กองช่าง เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
รายงานการขออนุมัติกันเงิน กรณีมไิ ด้กอ่ หนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ

ประเภท

๒๘

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

๒๙

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

งาน

โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สถาปัตยกรรม โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตาบลโพธิ์กลาง

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร
ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หรือคิดพื้นทีค่ อนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายโครงการฯ จานวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)
สถาปัตยกรรม โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑
ตาบลโพธิ์กลาง
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร
ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือคิดพืน้ ทีก่ ่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตรม.
พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายโครงการฯ จานวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)
รวม

ขอกันเงินไว้
๖๑๗,๙๐๐

๓๒๐,๐๐๐

๑๕,๖๙4,๐๙๐.๕๐

หน่วยงาน หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง
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งานประปา เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
ขอเสนอญัตติ ขออนุมัตกิ นั เงิน (กรณีมิได้ก่อหนีผ้ ูกพัน) ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิก์ ลาง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
จานวน ๔ โครงการ เป็นเงินจานวน ๒,๙๙๔,๐๐๐ บาท

- 24 งานประปา กองช่าง เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
รายงานการขออนุมัติกันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
งบเฉพาะการประปา หมวดค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ลาดับ

ประเภท

งาน

๑

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

กิจการประปา

๒

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

๓

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอกันเงินไว้

หน่วยงาน หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้าใส ขนาดความจุ ๑๐๐ ลบ.ม.
บริเวณ หมู่ที่ ๕ จานวน ๑ ถัง ภายในเขตเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง พร้อมจัดทาและ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จานวน ๑ ป้าย ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการประปา
กิจการประปา โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้าใส ขนาดความจุ ๑๐๐ ลบ.ม.
บริเวณตรงข้าม ซอยพุดซา ๑๓ หมู่ที่ ๕ จานวน ๑ ถัง ภายในเขตเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จานวน ๑ ป้าย ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

๕๗๘,๐๐๐

งานประปา

๕๗๘,๐๐๐

งานประปา

กิจการประปา

๕๗๘,๐๐๐

งานประปา

โครงการพัฒนาระบบประปาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
-เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้าใส ขนาดความจุ๑๐๐ ลบ.ม.
บริเวณ หมู่ที่ ๒ จานวน ๑ ถัง ภายในเขตเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง พร้อมจัดทาและ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จานวน ๑ ป้าย ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการประปา
รวม

๑,๗๓๔,๐๐๐

- 25 งานประปา กองช่าง เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
รายงานการขออนุมัติกันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
งบเฉพาะการประปา หมวดค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ลาดับ

ประเภท

งาน

๔

ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค

กิจการประปา

โครงการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอกันเงินไว้

หน่วยงาน หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตาบลโพธิ์กลาง
๑,๒๖๐,๐๐๐ งานประปา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูงเหล็กรูปทรงถ้วนแชมเปญ
ขนาด ๒๐ ลบ.ม.) ขนาดสูง ๒๐ ม. บ้านหองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตาบลโพธิ์กลาง พร้อมจัดทาและติดตั้ง
ป้ายโครงการฯ จานวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์กลางกาหนด)
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
๑,๒๖๐,๐๐๐ งานประปา
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รายงานการขออนุมัติกนั เงิน (กรณีมิได้ก่อหนีผ้ ูกพัน)
ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หมวดค่าครุภัณฑ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป จานวน ๒ โครงการ
แผนงานสาธารณสุข จานวน 1 โครงการ
จานวน 3 โครงการ เป็นเงินจานวน 3,234,๐๐๐ บาท
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ลำดับ
ที่

รายงานการขออนุมัติกันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมวดค่าครุภัณฑ์
หน่วยงำนที่
แผนงำน
งำน
ประเภท
โครงกำร
จำนวนเงิน
รับผิดชอบ

1

บริหำรงำน
ทัว่ ไป

บริหำรทั่วไป

ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ
และขนส่ง

2

บริหำรงำน
ทั่วไป

บริหำรทั่วไป

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ โครงกำรติ ด ตั้ งกล้ อ งวงจรปิ ด CCTV ภำยใน
และวิทยุ เขตเทศบำลตำบลโพธิ์กลำง

3

สาธารณสุข

บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข
รวมทั้งสิ้น

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์ตรวจกำรณ์ จำนวน 1 คัน

1,664,000

สป.

500,000

สป.

รถพยำบำลฉุ ก เฉิ น (รถกระบะ) ปริ ม ำตร
กระบอกสู บ ไม่ ต่ ำกว่ ำ 2,400 ซี ซี หรือ ก ำลั ง
1,070,000
เครื่ อ งยนต์ สู ง สุ ด ไม่ ต่ ำกว่ ำ 110 กิ โ ลวั ต ต์
จำนวน 1 คัน

กสธ.

สามล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน

3,234,000

หมำยเหตุ

- 28 นางศศิญากร สิงห์ทอง - ตามที่ท่านนายกได้แถลง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติจากที่
รองประธานสภาฯ ประชุ ม อนุ มั ติ กั น เงิ น กรณี มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ประจ าปี ง บประมาณพ.ศ. 2564
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 21,922,090.50 บาท กรุณายกมือขึ้นค่ะ
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - อนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

เลขานุการสภาฯ
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอง

ประธานสภาฯ

ด้วยมติอนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ค่ะ

มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปา (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. .........

นางศศิญากร สิงห์ทอง - ต่อไป ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
รองประธานสภาฯ
เรื่อง การบริหารกิจการประปา เชิญท่านนายกแถลงญัตติครับ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
นายกเทศมนตรีฯ
และผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตาบล
โพธิ์กลางขอเสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบล โพธิ์กลาง เรื่อง การ
บริหารกิจการประปา
หลักการ
โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุง เทศบัญญั ติเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง เรื่อง
การบริ ห ารกิจ การประปาของเทศบาลตาบลโพธิ์กลางพ.ศ. 2559 และเทศบัญ ญั ติ
เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง เรื่อง การบริหารกิจการประปาของเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2563 ให้ ส ามารถใช้ บั งคั บ ได้ อย่ างเหมาะสมตามสภาพการณ์ ใน
ปัจจุบัน
เหตุผล
คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทามาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และให้
เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิด -19) ในจังหวัดนครราชสี ม ายั งพบผู้ ติ ดเชื้ อจานวนมาก
ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่ าวท าให้ ป ระชาชนได้รับความเดือดร้อ น จังหวัด
นครราชสีมาจึงได้แจ้งอาเภอเมืองนครราชสีมา ตามหนังสืออาเภอเมื องนครราชสีมา
ที่ นม 0023.7/4649 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ขอความร่วมมือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน
ด้านสาธารณูปโภค โดยให้พิจารณาลดอัตราการจัดเก็บค่าน้าประปาที่อยู่ในการดูแลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ กาหนดให้เทศบาลตาบล มีอานาจตราเทศบัญญัติ

- 29 นายกิติพงศ์ พงศ์สุเวท - เพื่อใช้บังคับในเทศบาลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย หรืออานาจหน้าที่ของ

นายกเทศมนตรีฯ

เทศบาล จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางศศิญากร สิงห์ทอง - ตามทีท่ ่านนายกเทศมนตรี ได้แถลงญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล

รองประธานสภาฯ

ตาบลโพธิ์กลาง เรื่อง การบริหารกิจการประปา แล้วขอเชิญเลขาชี้แจงข้อกฎหมายก่อน
ค่ะ

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่าง

เลขานุ ก ารสภาฯ

เทศบั ญ ญั ติดั งกล่ าวจะต้ องขอเสนอให้ ส ภาฯ อนุ มั ติ ให้ พิ จ ารณาเป็ น สามวาระรวด
เนื่องจากร่างเทศบัญญัตินี้ ไม่เกี่ยวด้วยการเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อ บั งคั บ การประชุม สภาท้ องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้ อ ๔๕ ได้ ก าหนดไว้ว่าญั ต ติ ร่างเทศ
บัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิ จารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาจะอนุมั ติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ฉะนั้นจึงจะต้องขอมติจากที่ประชุมว่า จะพิจารณาเป็น
สามวาระรวดเดียวหรือไม่

นางศศิญากร สิงห์ทอง - สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือขึ้นค่ะ

รองประธานสภาฯ
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - อนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ค่ะ

เลขานุการสภาฯ
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง เรื่อง การบริหาร

รองประธานสภาฯ

กิจการประปา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....... เป็นสามวาระรวด ด้วยมติอนุมัติ 10 เสียง งดออก
เสียง 2 เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง 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

รับหลักการหรือไม่ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญ สท.รัตนา ค่ะ

นางรัตนา สุขกุล
- เรียนท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางรัตนา สุขกุล สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตาบลโพธิ์กลาง เขต 2 ดิฉันเห็นด้วยกับหลักการในร่างเทศบัญญัติ เนื่องจากเป็นการ
ช่วยเหลือประชาชน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ค่ะ
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ขอบคุณท่าน สท.รัตนา ค่ะ มีใครจะอภิปรายอีกไหมคะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติจากที่ประชุม

รองประธานสภาฯ

สมาชิก สภาท่านใดเห็ นชอบรับหลั กการร่างเทศบัญญั ติเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง เรื่อง
การบริหารกิจการประปา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .......... วาระ ๑ รับหลักการ กรุณายกมือขึ้น
ค่ะ

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ค่ะ

เลขานุการสภาฯ

- 30 นางศศิญากร สิงห์ทอง - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง เรื่อง การบริหารกิจการ

รองประธานสภาฯ

ประปา วาระ 1 รับหลักการด้วยมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง 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 - ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ แปรญัตติ ในขั้นนี้ขอเชิญเลขาฯชี้แจงข้อกฎหมายค่ะ

รองประธานสภาฯ
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๔5 วรรคสอง การพิจารณาวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปร
ญัตติ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานแปรญัตติ

นางศศิญากร สิงห์ทอง - ดังนั้น ตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลโพธิ์กลางที่ทุกท่านได้รับแล้ว สมาชิกสภาท่าน

รองประธานสภาฯ

ใดที่จะขอแปรญัตติสามารถจะเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ได้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะแปร
ญัตติ เชิญค่ะ
- เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดแปรญัตติ จึงถือเป็นอันผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป
เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบล

นางศศิญากร สิงห์ทอง - โพธิ์กลาง เรื่อง การบริหารกิจการประปา ต่อไปก็จะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาท่าน

รองประธานสภาฯ

ใดเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติฉบับนี้เป็นเทศบัญญัติ การบริหารกิจการประปา กรุณายก
มือขึ้นค่ะ

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ค่ะ

เลขานุการ
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง เรื่อง การบริหารกิจการ

ประธานสภาฯ

ประปา (วาระที่ 3) ด้วยมติเห็นฃอบ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

มติ ที่ ป ระชุ ม

ที่ ป ระชุม มี มติ เห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลตาบลโพธิ์ กลาง เรื่ อง การบริ ห าร
กิจการประปา พ.ศ. 2565 ด้วยมติ เห็น ชอบ 10 เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี - งดออก
เสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง อื่น ๆ

นางศศิญากร สิงห์ทอง - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ เชิญ

รองประธานสภาฯ

ท่าน สท. วิเชียร ค่ะ

จสอ.วิเชียร ศิริสถิตย์ - เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ในวาระนี้ ผมขอให้
สมาชิกสภาฯ เขต 1 การสนั บ สนุ น ท่านนายกนะครับที่ได้เสนอญัตติ ต่าง ๆ เข้ามา ถือว่าเป็ นประโยชน์กับ
ชาวบ้ านอย่ างมาก ซึ่งในการประชุ มครั้งที่ แล้ ว ผมได้ พู ด ถึ งเรื่อ งการแจกแมสก์แ ละ
แอลกอฮอลล์ ซึ่งในระเบียบวาระที่ 3 ท่านเองได้พยายามที่จะหาเงิน ดูระเบียบชัดเจน

- 31 จสอ.วิเชียร ศิริสถิตย์ - ในเรื่องของการใช้เงินในการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา โควิด-19 ทั้งการตั้งศูนย์
สมาชิกสภาฯ เขต 1 พักพิง การใช้งบกลาง และการใช้เงินสะสม ท่านก็ได้กรุณาเพื่อที่จะให้การบริหารจัดการ
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นหน้า กากอนามัยของผู้ใหญ่และเด็ก ท่านมอง
ไปถึงเด็กเลยนะครับ แล้วก็ศูนย์ SQ ผมเองในนามของสมาชิกสภาเทศบาล ขอสนับสนุน
ท่านนายกในเรื่องนี้ ท่านเองเป็นผู้บริหารที่มีวิสั ยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถดูแลพี่น้อง
ประชาชนทั้งตาบล และข้าราชการที่ทางานร่ วมกัน ผมขอให้กาลังใจท่านนายก คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และน้อง ๆ ข้าราชการประจาที่ได้ทางานร่วมกัน จนสิ่ง
ต่าง ๆ ถือว่าเป็นแนวหน้าของเทศบาล ผมเห็นชอบทุกอย่างที่ท่านได้กล่าวมา ขอบคุณ
ครับ
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ขอบคุณท่าน สท. วิเชียร ค่ะ ต่อไปมีใครจะเสนออะไรอีกไหมคะ เชิญคุณ อาไพ

รองประธานสภาฯ

นาคสุวรรณ ค่ะ

นางอาไพ นาคสุวรรณ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ ดิฉันนางอาไพ

สมาชิกสภาฯ เขต 2 นาคสุวรรณ สมาชิกสภา เขต 2 ขอเรียนไปยังประธานสภา ฝากไปถึงท่านนายกใน เรื่อง
การบริ ห าร โดยเฉพาะในฝ่ า ยสภาของเรา ขอสนั บ สนุ น ท่ า นนายก และผู้ บ ริ ห าร
โดยเฉพาะในเรื่องการโอนงบประมาณเพิ่มในโครงการต่าง ๆ และที่ขอชมที่สุดคือ ขอ
อนุมัติกันเงินไว้ ในเรื่องการพัฒนา เพราะโครงการต่าง ๆ ปัจจุบันมีผลกระทบมาจากโรค
โควิด-19 ในการพัฒ นาโครงการต่าง ๆ เราอาจจะติดขัด แต่วิสัยทัศน์ของท่านนายก
การกันเงินทาให้โครงการต่าง ๆ สามารถดาเนินการต่อไปได้ และอีกเรื่องคือการออก
ออกตรวจโควิด-19 ในการตรวจแบบ ATK ซึ่งดิฉันมองเห็นความตั้ งใจของท่านนายก
ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยเฉพาะอีกหน่วยงานหนึ่ง รพ.สต. ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือกับเทศบาลเป็นอย่างดี ในการตรวจคัดกรอง โดยเฉพาะในหน่วยงานทหาร ดิฉัน
เองขอสนับสนุนและเป็นกาลังใจท่านนายกแทนพี่น้องประชาชน ขอบพระคุณค่ะ
นางศศิญากร สิงห์ทอง - เชิญท่านนายกค่ะ

รองประธานสภาฯ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาตอีกครั้งนึงนะครับ

นายกเทศมนตรี ฯ

ผมต้ องขอขอบคุ ณ ท่ านสมาชิก ทุ กท่ านนะครับ ที่ ได้ ให้ ค วามเห็ นชอบ อนุ มั ติกั น เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ออกไปอีก 1 ปี งบประมาณที่กันไว้ประมาณ 21
ล้านบาท ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบคือโครงการในจานวนนี้เป็นโครงการที่ มีความสาคัญ
ทั้ ง สิ้ น ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากสมาชิ ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากพี่ น้ อ ง
ประชาชน และกระบวนการทาแผน กับกระบวนการที่เราจะรับรองแบบใช้เวลานาน
ทุกโครงการต้องไปจ้ างเค้าออกแบบ ออกแบบเสร็จกว่าจะส่งแบบให้กับเรา แล้วรอทา
สัญญาอีก 2 เดือน 2 เดือนคือ 60 วัน เราต้องพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบต่อไป
ตัวไหนที่ไม่เกิน 500,000 บาท ก็ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงดาเนินการได้ ตัวไหนที่เกินก็ต้อง
ใช้ e-bidding ตามระเบี ยบกรมบัญ ชีกลาง ฉะนั้นเวลาผ่านมาพอสมควร แต่ตัวนี้จะมี
โครงการที่ 15 กับโครงการที่ 16 ขอให้สมาชิกไปดูนะครับบัญชีกันเงินงบประมาณใน
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คอนกรี ต กลุ่ ม ๑๔ บ้ า นสุ ร ธรรมพิ ทั ก ษ์ หมู่ ที่ 9 ความจริ ง งบประมาณเดิ ม คื อ
๑,๔๕๐,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร แต่เนื่องจากว่าพอ
ไปประมาณการราคา ณ ปัจจุบันก่อนที่จะมีการประกาศการจ้าง กระทรวงพาณิชย์ได้มี
การประกาศมาตรฐานราคากลางมาโดยตลอด เพื่อให้จัดทา TOR ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อ ทาให้ เป็ น ปั จจุบัน เช่น ค่าเหล็ ก ที่ เพิ่ มสู งขึ้น ทาให้ การคานวณออกมาขาดเงิน ไป
305,800 บาท โครงการนี้มีอยู่ 2 วิธี คือยกเลิก ไม่ดาเนินการ กับต้องหาเงินมาเติม ก็
ต้องไปตัด โครงการอื่น เอาเงินมาให้ ก็ต้องไปดูว่าโครงการตั วไหนไม่ได้บ้ าง ซึ่ง ก็จะมี
ผลกระทบเพราะระเบียบตัวใหม่ ก็เกรงว่าถ้าประกาศไปเนี่ย ตัวโครงการ ๑,๗๐๐,๐๐๐
แต่ประกาศไปว่ามีเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ ผู้รับจ้างก็จะมาฟ้องร้องเทศบาล ว่า โกหก ไม่มีเงิน
ฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าจะทายังไง ผมคิดว่าถ้าหาเงินจากส่วนอื่นไม่ได้ รายการนี้ก็จะตกไป
จะได้ขอใช้เงินสะสมเพื่อเอาคืนให้กับโครงการจัดซื้อจัดจ้างตัวนี้ ตัวที่ 2 นะครับ รายการ
ที่ 16 โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางไปบ้านพักพัฒนาที่ ๒
บ้านค่ายสุ รธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ รายละเอียดความยาวความกว้างเหมือนเดิม แต่ พอ
คานวณออกมาแล้ว ขาดเงินอีก 48,700 บาท ถ้าไม่เกิน 10,000 บาท เราก็ประกาศ
รับจ้างได้ ซึ่งเงินจานวนนี้มันเกินก็ต้องโอนเพิ่ม 2 ตัวก็โอนไปกัน 3 แสน เกือบ 4 แสน
ท าให้ โครงการต่ าง ๆ สามารถด าเนิ น การต่ อ ไปได้ จึ งขอเรีย นให้ ส มาชิ กได้ ท ราบว่ า
ผู้บริหารได้มองและให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้
เลือกปฏิบัติ
- เรื่องที่ ๒ นะครับ หลังจากนี้ไป หลังจากปิดประชุมแล้วนะครับก็จะใช้เวลาอีกยาวกว่าจะ
ดาเนินการประชุมสภาได้ ก็จะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับ ฉะนั้นส่วนของบริหาร
เนี่ยเราก็ไม่ได้ห่วงอะไรแล้ว เพราะเราได้กันเงินหมดแล้วเตรียมการดาเนินการหมดแล้ว
ท่ า นสมาชิ ก ก็ ร่ ว มกั น ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ ง ก็ ฝ ากท่ า นไปดู น ะครั บ
ว่าโครงการต่างๆที่ดาเนินการก่อสร้างเนี่ย อย่างน้อยจะได้แจ้งกับพี่น้องประชาชนในพื้น
ที่ว่าจะมีการดาเนินการก่อสร้างเกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ส่วน
เรื่องอื่นๆนะครับที่เราทากัน เรื่องแจกหน้ากากอนามัยตอนนี้ก็เหลืออยู่ ๑,๐๐๐ กว่าชุด
แต่เรากาลังไปสารวจนักเรียนอีก ๓,๐๐๐ กว่าคนเราจะมาดูรายละเอียดว่าจะมีเงินตัว
ไหนที่ จ ะไปด าเนิ น การซื้ อ ให้ กั บ นั ก เรี ย นให้ ค รบทุ ก คน รั ฐ บาลประกาศว่ า ตั้ ง แต่
1 พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเปิดเรียนเต็ม สมบูรณ์นะครับ การเรียนออนไลน์ไม่มีอยู่แล้ว
ทีนี้ก็มีความจาเป็นที่ต้องให้เด็กมีหน้ากากอนามัยที่เพียงพอ และเพื่อความปลอดภัยของ
ครู ที่ มี อ ยู่ ผมให้ ก องการศึ ก ษาได้ ไปส ารวจนะครั บ ว่ า ตั ว เลขเท่ า ไหร่ น ะครั บ น่ า จะ
ประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าชิ้นนะครับ จะได้ครอบคลุมในการดาเนินการ กับประการที่สอง
เนี่ยก็จะดูต่อไปอีกซักระยะหนึ่ง นะครับ ถ้าสถานการณ์มันยัง พีคอยู่ ยังไม่ลดลงเนี่ยเรา
ก็จะมีการดาเนินการรอบสอง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปเพราะเงินสะสมที่เรา
กันไว้เนี่ยก็ยังสามารถดาเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนในการดาเนินการครับ

- 33 นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - ในส่วนของรถ EMS เนี่ย ครั้งที่แล้วที่ท่านสมาชิกฝากถามและผมก็ได้ตอบนะครับ
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ตอนนี้ TOR ก็เสร็จแล้ว ก็จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปครับ จะได้เอารถมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปได้ เรื่องของเงินกู้ครั้งที่แล้วสองตัว เรื่องของรถหกล้อ
รถกระเช้ า ไฟฟ้ า กั บ รถบดอั ด นะครั บ ตอนนี้ ก็ ก าลั ง ด าเนิ น การเรื่ อ งรายละเอี ย ด
เพื่อดาเนินการของบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ก็ขอเรียนที่ประชุมว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจ
ในการดาเนินการ เราเร่งดาเนินการทุกวันเพื่ อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ผมต้อง
ขอขอบคุณ ในความร่วมมืออีกครั้งนึง ขอบคุณครับ
นางศศิญากร สิงห์ทอง - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ตามที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้
รองประธานสภาฯ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดาเนินการแทนท่านประธานสภาได้สิ้นสุดลงแล้ว ดิฉันขอให้ท่านประธาน
ดาเนินการประชุมสภาต่อค่ะ
นายวิ ฑู ร ย์ สาก าปั ง - ครั บ ผมต้ อ งขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นครับ ที่ ได้ ล งพื้ น ที่ ห าประชาชนที่ เดื อ ดร้อ น
ประธานสภาฯ
ร่วมแก้ไขปัญหากับท่านนายก และขอขอบคุณท่านนายกที่ได้เข้ามาบริหารในตาบล
โพธิ์กลางของเรา ผมรู้สึกโชคดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้นายกคนนี้ เข้ามา บริหารบ้าน
ของเรา ก็ขอขอบคุณท่านนายกอีกครั้งครับ และขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
รวมทั้งท่านผู้บริหารและข้าราชการทุกท่านครับ ถ้าไม่มีอะไรผมก็ขอปิดประชุมครับ
เลิกประชุม เวลา 10.50
(ลงชื่อ)

ภัทรกันย์ แสวงมี ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
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