-1รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๖4
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖4 เวลา ๑1.3๐ 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

นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร

ผู้อานวยการกองคลัง

3

นายอรรถกร ล้อมในเมือง

ผู้อานวยการกองช่าง

4

นางประกายทิพย์ ลัทธปรีชา

หัวหน้าสานักปลัด

5

นายธาดา ตรีเหลา

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

6

น.ส.ภัสร์ชลีภรณ์ สิริภาวัชญ์

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

7

นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร

ผู้อานวยการกองคลัง

8

จ่าเอกเมืองแมน ทองนอก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

9

นางสาวพรพรรณ คาภู

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ

นางสาวปริภาดา ธรรมชัย

ลูกจ้างประชาสัมพันธ์

10
เริ่มประชุมเวลา ๑1.3๐ น.
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี

เลขานุการฯ

นายวิฑูรย์ สากาปัง
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านประธานสภาฯ และรองประธานสภา จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนา
สมาชิกสวดมนต์
- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบล
โพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564
- กราบเรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 ณ บัดนี้

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
นายวิฑูรย์ สากาปัง
ประธานสภาฯ

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ประกาศสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๔
ตามที่ สภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี ๒๕๖๔เมื่อวันพุธ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติกาหนดให้มีการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้น
ไป มีกาหนด ๓๐ วัน นั้น
ฉะนั้ น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่ งพระราชบัญญั ติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตาบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน

-3นายวิฑูรย์ สากาปัง ประธานสภาฯ

มติทปี่ ระชุม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ) วิฑูรย์ สากาปัง
(นายวิฑูรย์ สากาปัง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
นายวิฑูรย์ สากาปัง - ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
ประธานสภาฯ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจงรายละเอียด
นางรัตนา สุขกุล
- เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางรัตนา สุขกุล สมาชิก
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง เขต ๑ เป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นะคะ ตามที่ได้มีการตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จานวน 27
หน้า พบว่าข้อความถูกต้อง ไม่มีที่ต้องแก้ไขค่ะ
นายวิฑรู ย์ สากาปัง - มีท่านใดจะเสนออะไรให้แก้ไขอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุมสภา สมาชิก
ประธานสภาฯ
ท่านใดรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่
1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 กรุณายกมือขึน้ ครับ
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - รับรอง 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

เลขานุการสภาฯ
นายวิฑูรย์ สากาปัง
ประธานสภาฯ

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2564 ด้วยมติ
รับรอง 10 เสียง ไม่รับรอง -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรอง
ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ

นายวิฑูรย์ สากาปัง
ประธานสภาฯ

- ต่อไประเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพือ่ ทราบ 3.1 รายงานผลการประเมินกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ วันที่ 9 เดือน 9 น้อมราลึกถึงรัชกาลที่ 9 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2564 ด้วยมติรับรอง
10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

นายกิติพงศ์ พงศ์สรุ เวท - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิติพงศ์
นายกเทศมนตรีฯ
พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานเพื่อ รายงานแจ้งเพื่อทราบทั้ง 6
เรื่องในทีเดียว ต้องขออภัยท่านประธานและสมาชิ กที่ล่าช้า เนื่องจากติดภารกิจที่ศ าล
เยาวชนและครอบครัว และเที่ยงครึ่งก็จะไปชี้แจงต่อที่ศาล ฉะนั้นขออนุญาตใช้เวลาไม่
นานในการประชุม เรื่องแรกรายงานการผลการประเมินกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 9
เดือน 9 น้อมราลึกถึงรัชกาลที่ 9 เรื่องนี้เทศบาลได้มีนโยบายในการดาเนินการ

-4นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท- เป็นการเทอดพระเกียรติและสร้างเมืองให้สวยงาม ในพื้นที่ถนนประตูค่ายสุรธรรม
นายกเทศมนตรีฯ
พิทักษ์ ถึงถนนประตูค่ายสุรนารีเส้ นพิชัยสงครามและเส้นอื่น ๆ ผมได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ไปประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ตามเอกสารที่ได้แจกในที่ประชุม
ในการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 200 ชุด จาแนกตามเพศ เพศหญิงมากที่สุด 57.50
เปอร์ เ ซ็ น ต์ จ าแนกตามอายุ ม ากที่ สุ ด 31 - 40 และ 41 - 50 ปี คิ ด เป็ น 43
เปอร์เซ็นต์ จาแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาตรี 41.50 เปอร์เซ็นต์ จาแนกตาม
อาชีพ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ คิดเป็น 43 เปอร์เซ็นต์ ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาลสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ค่าเฉลี่ย 4.53 ความพึงพอใจมาก
ที่สุด รองลงมาผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนในพื้นที่เกิดจิตสานึ กในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ค่าเฉลี่ย 4.42 ระดับความพึงพอใจมาก ความพึง
พอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.21 ท่านจะเห็นว่าโครงการนี้ประชาชนให้ความพึง
พอใจมากที่สุด ถือว่าประสบความสาเร็จ ต่อมา เรื่อง รายงานประเมินผลโครงการเพิ่ม
ศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ
2564 ตามที่ ไ ด้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมไปเมื่ อ วั น ที่ 29 กั น ยายน 2564 มี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามจานวน 40 ชุ ด แยกเป็ น หญิ ง 52 เปอร์ เซ็ น ต์ ชาย 47 เปอร์เซ็น ต์
ความพึ งพอใจต่อโครงการ ด้านวิทยากรคนที่ 1 บรรยายเรื่องการวางแผนกลยุท ธ
ค่าเฉลี่ย 4.83 คิดเป็นมากที่สุ ด ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็น 4.51 ถือว่ามาก
ที่สุด นี่เป็นกิจกรรมที่สองเมื่อจัดขึ้นแล้วจะต้องมีการประเมินความพึงพอใจออกมา
ต่อมาลาดับที่สาม สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็น
หน้าที่ของนักวิชาการตรวจสอบภายใน ที่ผมให้ความสาคัญในการตรวจสอบ นอกจาก
รายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว ก็แจ้งให้สภาทราบด้วยว่ามีการตรวจสอบการดาเนินการ
อย่ างไร เพราะการตรวจสอบเขาใช้ แ ผนการตรวจสอบประจ าปี 2564 และตาม
พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 จากการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี ปีงบประมาณ 2564 จานวน 6 หน่วยรับ
ตรวจ จานวน 6 เรื่อง พบข้อสังเกตุ จานวน ๖ เรื่อง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทาง
สป. กค. กสธ. และกศ. ได้รายงานผลการแก้ไขแล้ว ส่วน กสด. ยังไม่ได้รายงานผลการ
แก้ไข และ กช.อยู่ในระหว่างการดาเนินการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิ ทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ขอให้ทุกกองยึดถือการปฏิบัติตามแนวทางที่ หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบ
ขอรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบและผมจะไปดาเนินการเร่งรัด ขอให้เร่งรัดให้มีการ
แก้ ไข ต่ อ ไปรายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณในการใช้ เพื่ อ ป้ อ งกั น เหตุ โ ควิ ด
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกในที่ประชุม ในตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง เรา
ก็ดูแลเฉพาะเรื่องอาหาร และศูนย์ เราก็ปิดแล้ว การมอบหน้ากากอนามัย ก็ถือว่าได้
ดาเนินการเสร็จสิ้น ในส่วนของรายการค้างจ่ายเนื่องจากว่า เจ้าหน้าที่ไปใช้เงินสะสม
ซึ่งตามระเบียบจะใช้เงินสะสมได้ก็ต่อไปเมื่อใช้งบกลางหมดก่อน ซึ่ งงบกลางเรามีอยู่
สามแสนกว่ าบาท แต่ เรามี ร ายการค้ างจ่ า ยอยู่ 758,000 บาท เราต้ อ งรอส่ ว นที่
ออกมาจากสภาใช้เงิน สะสมมาดาเนิน การ ซึ่ งในระเบีย บไม่ต้ องขออนุมั ติจากสภา
นายกดาเนิ น การได้เลย แต่เนื่องจากว่าการปิดบัญ ชียังไม่เสร็จเรียบร้อย ตั้งแต่ 30
กันยายน เป็นต้นมา ผมได้เร่งรัดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ธันวาคม นี้ ถ้าเสร็จ

-5นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท- ก็จะใช้เงินได้ มันจะได้สอดคล้องกันและการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะได้จัด
นายกเทศมนตรีฯ
ประชุมครั้งต่อไปในเดือนหน้า จึงได้นาเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ เราได้ใช้เงินอย่าง
ประหยัดและได้ดาเนินการให้คุ้มค่าที่สุด แต่ต่อไปเราก็ จะชะลอการใช้จ่ายด้านโควิ ด
เพราะเรามี ภ ารกิ จ ด้ า นอื่ น ที่ ต้ อ งด าเนิ น การ ต่ อ ไป เรื่ อ งประกาศเทศบาลต าบล
โพธิ์กลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
ประกาศเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง เรื่อง แผนพัฒ นาท้องถิ่ น เพิ่ มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ กาหนดให้
เทศบาลตาบลจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดาเนินงาน เพื่อ
เป็นการกาหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผน ทุกแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติ ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๕
ดังนั้น เทศบาลตาบลโพธิ์กลางจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่น เป็ น ไปอย่ าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ) กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท
(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์กลาง
ต่อไป เรื่อง ประกาศเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัด ท าแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
กาหนดให้ เทศบาลต าบลจัด ท าแผนยุท ธศาสตร์ แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น และแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่าง
แผนทุกแผนและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
บัดนี้ และผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ แล้ว
ดังนั้น เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เพื่อให้การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ต่อไป
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ) กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท
(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
นายกเทศมนตรีตาบลโพธิ์กลาง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายวิฑูรย์ สากาปัง
ประธานสภาฯ

- ต่อไปวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 เชิญท่านนายกครับ

นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิติพงศ์
นายกเทศมนตรีฯ
พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ในการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2565 ตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง

เหตุผล
ด้วยได้รับคาร้องจากส่วนราชการในเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ว่ามีความจาเป็น
ทีจ่ ะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
รายการโอนลด
1. สานั กปลัด จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,322,000 บาท (หนึ่งล้านสาม
แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2. กองช่าง จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 605,000 บาท (หกแสนห้าพันบาท
ถ้วน)
รวมทั้งหมด 4 โครงการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,927,000 บาท (หนึ่ง
ล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
รายการโอนตั้งรายการใหม่
1. สานักปลัด จานวน 16 โครงการ งบประมาณ 1,322,000 บาท (หนึ่งล้านสาม
แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2. กองช่าง จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 605,000 บาท (หกแสนห้ าพันบาท
ถ้วน)
รวมทั้งหมด 18 โครงการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,927,000 บาท (หนึ่ง
ล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายการ ที่ได้นาเสนอต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง

ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยวิ ธีก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณร่ายจ่าย

-7นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท- ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
นายกเทศมนตรีฯ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกในที่ประชุม)

-8บัญชีการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สานักปลัดเทศบาล)
อนุมัติเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายการโอนลด
ลาดับที่

แผนงาน

1

บริหารงานทั่วไป

2

บริหารงานทั่วไป

งาน

งบ

หมวดรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

บริหารทั่วไป

งบบุคลากร

บริหารทั่วไป

งบ
ดาเนินงาน

เงินเดือน
(ฝ่ายประจา)
ค่าใช้สอย

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่นๆ

รวมโอนลด จานวน 2 รายการ

เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น

โครงการ/รายการ
โครงการย้าย
สานักทะเบียน
ท้องถิ่นจากที่ว่าการ
อาเภอเมือง
นครราชสีมา
มาอยู่ที่สานักงาน
เทศบาลตาบล
โพธิ์กลาง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
7,366,320
1,100,000

-หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-

งบประมาณก่อน จานวนเงินที่โอน
โอน
(+/-)
55๘,180
222,0๐๐
1,100,000

-

1,100,000

1,322,000
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ลาดับที่
1

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งาน
บริหารทั่วไป

งบ
งบลงทุน

หมวดรายจ่าย
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภทรายจ่าย
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

2
3
4

บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

งบลงทุน
งบลงทุน
งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

5

บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

6

บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

7

บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

8

บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

9
10

บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

งบลงทุน
งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

11

บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

12

บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

13

บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

14
15
16

บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป

งบลงทุน
งบลงทุน
งบลงทุน

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

รวมตั้งรายการใหม่ 16 รายการ เป็นจานวนเงินทั้งสิน้

โครงการ/รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
ชุดรับแขก จานวน 1 ชุด
เก้าอี้รับแขก จานวน 12 ตัว
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จานวน ๓ เครื่อง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดา แบบ Network
แบบที่ ๒ จานวน ๒ เครื่อง
เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับเก็บงานเอกสารระดับ
ศูนย์บริการแบบที่ ๑ จานวน ๒ เครื่อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch ) ขนาด ๒๔ ช่อง
แบบที่ ๒ จานวน ๑ เครื่อง
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) จานวน ๖ เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA จานวน ๓ เครื่อง
เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer)
จานวน ๒ เครื่อง
เครื่องพิมพ์บัญชีเลือกตั้ง (High Speed Printer)
จานวน ๑ เครื่อง
ชุดระบบคอมพิวเตอร์สาหรับงานทะเบียนราษฎร
จานวน 1 ชุด
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์พร้อมเก้าอี้
จานวน ๓ ชุด
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๒ ชุด
เก้าอี้ทางานขา C จานวน ๒ ตัว
เก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง จานวน ๔ ตัว

-หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-

งบประมาณ
22,000
56,000
144,000
66,000
30,000
34,000
21,000
4,200
36,000
100,400
374,500
380,000
21,900
7,000
5,000
20,000

1,322,0๐๐
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บัญชีการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองช่าง)
อนุมัติเมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายการโอนลด
ลาดับที่

แผนงาน

งาน

งบ

หมวด
ประเภท
รายจ่าย
รายจ่าย
งบเงิน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุน
รัฐวิสาหกิจ

1

อุตสาหกรรม ก่อสร้าง
และการ
โครงสร้าง
โยธา
พืน้ ฐาน

2

อุตสาหกรรม งานบริหาร งบ
เงินเดือน
และการ
ทั่วไป
บุคลากร (ฝ่ายประจา)
โยธา
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการ
โยธา

เงินเดือน
ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น

รวมโอนลด จานวน 2 รายการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น

โครงการ/รายการ
เงิ น อุ ด หนุ น การไฟฟ้ า
ส่ ว น ภู มิ ภ า ค จั งห วั ด
นครราชสีมา
-

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
500,000

งบประมาณ
ก่อนโอน
500,000

จานวนเงินที่โอน
(+/-)
- 500,000

1,656,360

1,390,360

-

-หกแสนห้าพันบาทถ้วน-

105,000

605,000

- 11 รายการโอนตั้งรายการใหม่
ลาดับที่ แผนงาน
งาน
งบ
1
อุตสาหกรรม ก่อสร้าง งบ
และการ
โครงสร้าง ลงทุน
โยธา
พื้นฐาน

2

อุตสาหกรรม ก่อสร้าง งบ
และการ
โครงสร้าง ลงทุน
โยธา
พืน้ ฐาน

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย
โครงการ/รายการ
ค่าที่ดินและ
ค่าก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงหลังคาสานักงานเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
สิ่งก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ เห็นควรตั้งรายการใหม่ 422,000 บาท (-สี่แสนสองหมื่น
สองพันบาทถ้วน-)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงหลังคาสานักงานเทศบาล
ตาบล
โพธิ์กลาง ขนาดพื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า 930.00 ตาราง
เมตร พร้อมจัดทาและติดตั้งป้ายประชาสัมพัน ธ์ โครงการฯ
จานวน
๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตาบลโพธิ์
กลางกาหนด)
ค่าที่ดินและ
ค่าก่อสร้าง
โครงการปรับ ปรุงห้ อ งประชุม ท้ าวสุ รนารี พร้อมต่ อ เติ ม ห้ อ ง
สิ่งก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ ประชาสั ม พั น ธ์ ภายในห้ อ งประชุ ม ท้ า วสุ ร นารี เห็ น ควรตั้ ง
รายการใหม่ 183,๐๐๐ บาท (-หนึ่ งแสนแปดหมื่ นสามพั น
บาทถ้วน-)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมท้าวสุรนารี พร้อมต่อเติม
ห้ องประชาสั มพั น ธ์ ภายในห้ อ งประชุ มท้ า วสุร นารี พื้ น ที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6.55 ตารางเมตร พร้อมรื้อถอนพื้น
เวทีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 37.43 ตารางเมตร พร้อมจัดทาและ
ติ ด ตั้ ง ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการฯ จ านวน ๑ ป้ า ย
(รายละเอี ย ดก่ อ สร้ า งตามแบบที่ เทศบาลต าบลโพธิ์ ก ลาง
กาหนด)

รวมตั้งรายการใหม่ จานวน 2 รายการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น

-หกแสนห้าพันบาทถ้วน-

งบประมาณ
422,000

183,000

605,000

- 12 นายวิฑูรย์ สากาปัง
ประธานสภาฯ

- ตามที่ท่านนายกได้แถลง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติ
ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
1,927,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้นครับ

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - อนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

เลขานุการสภาฯ
นายวิฑูรย์ สากาปัง
ประธานสภาฯ

- ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ด้วยมติอนุมัติ
10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ครับ

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ด้วยมติ
อนุ มั ติ 10 เสี ย ง ไม่ อ นุ มั ติ -ไม่ มี - งดออกเสี ย ง 2 เสี ย ง (ประธานสภาฯ และรอง
ประธานสภาฯ)
เรื่อง ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

ระเบียบวาระที่ 5
นายวิฑูรย์ สากาปัง
ประธานสภาฯ

- ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขอเชิญท่านนายกแถลงญัตติ เชิญครับ

นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิติพงศ์
นายกเทศมนตรีฯ
พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี ขออนุญาตแถลงญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเทศบัญญัติตาบลโพธิ์กลาง ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุผล
ด้ ว ยได้ รั บ ค าร้ อ งจากส่ ว นราชการสั ง กั ด เทศบาลต าบลโพธิ์ ก ลาง ว่ า มี ค วาม
จาเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้ แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เนื่องจากรายการในเทศบัญญัติไม่ตรงกับมาตรฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
และเกณฑ์ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานการจัด หาอุปกรณ์ แ ละระบบคอมพิวเตอร์
ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงดังต่อไปนี้
1. สานักปลัด
1.1 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จานวน 1 รายการ
1.2 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
จานวน 2 รายการ
1.3 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
จานวน 2 รายการ
รวมทั้งสิ้น จานวน 5 รายการ

- 13 2. กองคลัง
2.1 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน 1 รายการ
รวมทั้งสิ้น จานวน 1 รายการ
3. กองการศึกษา
3.1 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน 3 รายการ
รวมทั้งสิ้น จานวน 3 รายการ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน 1 รายการ
รวมทั้งสิ้น จานวน 1 รายการ
5. หน่วยตรวจสอบภายใน
5.1 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
จานวน 1 รายการ
รวมทั้งสิ้น จานวน 1 รายการ
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายการ ทีไ่ ด้นาเสนอต่อสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง
ระเบียบวิธีปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภั ณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้ าง ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้ อ 32 ภายใต้ ข้ อ บั งคั บ ข้ อ 38 การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย หรือ การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณการรับรอบและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจแล้ ว ให้ ประกาศโดยเปิ ดเผยเพื่อประชาชนทราบ แล้ วแจ้งการประกาศให้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้แจ้งแก่นายอาเภอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกในที่ประชุม)

- 14 บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อนุมัติเมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลโพธิ์กลาง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
**********************************************
สานักปลัด จานวน 5 รายการ
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1. ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต
1. ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้ จานวน 18,500 บาท
จานวน 1 ตู้ จานวน 18,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จานวน 4 หลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จานวน 1 ตู้
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน แบบที่ 1
จานวน 2 เครื่อง จานวน 34,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จานวน 2 เครื่อง จานวน 34,000 บาท

3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED สี ชนิด Network
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED สี ชนิด Network
แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง จานวน 20,000 บาท
แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง จานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา คุณลักษณะพื้นฐาน
สี ชนิด Network แบบที่ 1 คุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
600x600 dpi
เดียวกัน
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- 15 ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
- มีหน่วยความจา(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า
256 MB
128 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
1,200x1,200 dpi
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
Feed) - สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
จานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
g, n) ได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Custom
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
4. เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
สูบน้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ
จานวน 1 เครื่อง จานวน 17,800 บาท
Custom
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง
เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
ขนาด 7 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสูบน้า แบบใช้น้ามัน ขนาด 7 แรงม้า
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
จานวน 1 เครื่อง จานวน 20,000 บาท
- เป็นเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้า แบบใช้น้ามัน ขนาด
เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า หรือขนาด
7 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 205 ซีซี
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคา
- สูบน้าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กาหนด
ท้องตลาด
- ส่งน้าได้สูงไม่น้อยกว่า 11 เมตร หรือประมาณ
36 ฟุต
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้าและของ
เครื่องยนต์ ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- 16 ข้อความเดิม
5. เครื่องสูบน้า แบบท่อสูบน้าพญานาค
จานวน 1 เครื่อง จานวน 96,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้า แบบท่อสูบน้าพญานาค
จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นท่อสูบน้าแบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว
ชนิดเพลาใน
- ใช้เครื่องยนต์ดีเซลล์ 4 จังหวะ แบบสูบนอน
ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ารังผึ้ง
- มีกาลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ
ต่อนาที
- ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น
- ขนาดท่อสูบน้ามีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า
8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- ตัวท่อสูบน้าด้วยแสตนเลสแท้ เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของแกนไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
- ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรง
ขับเคลื่อนตัวมู่เล่และสายพาน
- อุปกรณ์ประกอบ
- แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้า มีล้อสาหรับ
เคลื่อนย้าย ขนาดกระทะล้อไม่น้อยกว่า
14 นิ้ว
- สายส่งน้าชนิดผ้าใบ ขนาด 8 นิ้ว ยาวไม่น้อย
กว่า 10 เมตร
กองคลัง จานวน 1 รายการ
ข้อความเดิม
กองคลัง
งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
1. โต๊ะประชุมแบบต่อเนื่อง (150*60*75)
จานวน 2 ตัว จานวน 11,700.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบต่อเนื่อง
(150*60*75) จานวน 2 ตัว

ข้อความใหม่
5. เครื่องสูบน้า แบบท่อสูบน้าพญานาค
จานวน 1 เครื่อง จานวน 96,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้า แบบท่อสูบน้าพญานาค
จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นท่อสูบน้าแบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว
ชนิดเพลาใน หัวโต
- ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน
ระบายความร้อนด้วยน้า
- มีกาลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ
ต่อนาที
- ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น
- ขนาดท่อสูบน้ามีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า
8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- ตัวท่อสูบน้าทาด้วยสเตนเลสแท้
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเพลาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
- ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรง
ขับเคลื่อนด้วยระบบมู่เล่ย์และสายพาน
- อุปกรณ์ประกอบ
- แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้า มีล้อสาหรับ
เคลื่อนย้าย 2 ล้อ ขนาดกระทะล้อไม่น้อยกว่า
14 นิ้ว
- สายส่งน้าชนิดผ้าใบ ขนาด 8 นิ้ว ยาวไม่น้อย
กว่า 10 เมตร
ข้อความใหม่
กองคลัง
งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
1. โต๊ะประชุมแบบต่อตรง (150x60x75)
จานวน 2 ตัว จานวน 11,700.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบต่อตรง
(150x60x75) จานวน 2 ตัว

- 17 กองการศึกษา จานวน 3 รายการ
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

กองการศึกษา
งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บานเปิด ขนาด 3 ฟุต
จานวน 1 หลัง จานวน 6,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเหล็กเก็บเอกสารบานทึบ
2 บานเปิด ขนาด 3 ฟุต จานวน 1 หลัง
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองตอน ตอนบนกระจก ตอนล่างทึบ
ขนาด 3 ฟุต จานวน 1 หลัง จานวน 7,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสองตอน
ตอนบนกระจก ตอนล่างทึบ ขนาด 3 ฟุต
จานวน 1 ตัว
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
จานวน 34,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง

กองการศึกษา
งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บานเปิด ขนาด 3 ฟุต
จานวน 1 หลัง จานวน 6,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ
2 บานเปิด ขนาด 3 ฟุต จานวน 1 หลัง
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองตอน ตอนบนกระจก ตอนล่างทึบ
ขนาด 3 ฟุต จานวน 1 หลัง จานวน 7,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสองตอน
ตอนบนกระจก ตอนล่างทึบ ขนาด 3 ฟุต
จานวน 1 หลัง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
จานวน 34,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2
เครื่อง

หน่วยตรวจสอบภายใน จานวน 1 รายการ
ข้อความเดิม
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง จานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
600x600dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 28 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีหน่วยความจา(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 256MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้

ข้อความใหม่
แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป งานควบคุ ม ภายในและการ
ตรวจสอบภายใน
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ
ที่ 1 จานวน 1 เครื่อง จานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด
Network แบบที่ 1 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128
MB

- 18 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document
Feed) – สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 รายการ
ข้อความเดิม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
โต๊ะทางานเหล็ก จานวน 1 ตัว
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ โต๊ ะ ท างานเหล็ ก จ านวน 1 ตั ว
จานวนเงิน 5,000 บาท

ข้อความใหม่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
โต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว
จานวนเงิน 5,000 บาท

นายวิฑูรย์ สากาปัง
ประธานสภาฯ

- ท่านนายกได้แถลงญัตติแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติ
จากที่ประชุมอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุณายกมือขึน้ ครับ
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - อนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
เลขานุการสภาฯ
นายวิฑูรย์ สากาปัง
ประธานสภาฯ

- ที่ประชุมมีมติอนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2565 ด้วยมติอนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ด้วยมติ
อนุ มั ติ 10 เสี ย ง ไม่ อ นุ มั ติ -ไม่ มี - งดออกเสี ย ง 2 เสี ย ง (ประธานสภาฯ และรอง
ประธานสภาฯ)
เรื่อง อื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6

นายวิฑูรย์ สากาปัง - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่
ประธานสภาฯ
จ.ส.อ.วิเชียร์ ศิริสถิตย์ - (ยกมือ)
สมาชิกสภาฯ เขต 1

- 19 นายวิฑูรย์ สากาปัง - เชิญท่านวิเชียรครับ
ประธานสภาฯ
จ.ส.อ.วิเชียร์ ศิริสถิตย์ - กราบเรียนประธานสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลางที่เคารพ ท่านนายก สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาฯ เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผม จ่าสิบเอก วิเชียร ศิริสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลโพธิ์กลาง มีเรื่องที่จะกราบเรียท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรีครับ
เรื่ อ งที่ 1 เรื่ อ งความเดื อ ดร้ อ น ของพี่ น้ อ งประชาชนที่ ใ ช้ เส้ น ทางถนนเถลิ ง ราชย์
ในการสั ญ จร จากรั้ว ม.พั น ๘ โค้งบ่ อน้า ม.๗ และ ม.๘ กระผมในฐานะ สท. ได้รับการ
ร้องเรียน และสอบถามว่าเมื่อไหร่จะซ่อมถนนเส้นนี้ซักที ตอนนี้เดือดร้อนมาก กระผมได้แจ้ง
พี่น้องประชาชนไปแล้วว่า ท่านนายกเทศมนตรี และเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ลงตรวจสอบพื้นที่ตลอด ได้จัดหางบประมาณ และอยู่ระหว่างดาเนินการรอการออกแบบและ
รับ รองจากวิศวกร จั งหวัด นครราชสี ม า ชาวบ้ านส่ ว นน้ อยก็เข้าใจ ก็ข อความกรุณ าท่ าน
ประธาน ไปยังท่านนายก ได้กรุณาเร่งรัดซ่อมถนนดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนด้วยครับ เรื่องที่ 2 ขออนุญาตประสานติดตามเรื่องการปรับปรุงถนน ซอยทางเข้า
บ้านที่ยังค้างอยู่ จุดที่ 1 ที่กลับรถไหล่ถนน ม.๗ เส้น ระหว่างประตูหลังค่ายสุรนารี - ตลาด
หนองปรือ พันโทบุญชัย หน้าห้องผู้ว่า เขียนคาร้อง ขอรับการสนับสนุนหินคลุก จุดที่ 2 ม.๑๐
ถนนซอยสุดท้าย FM 100 เมตร ร.ต.สมร ขอหินคลุก จุดที่ 3 ม.๔ ถนนซอยมีโชค 90 เมตร
ร.ต.พรมมา ขอหินคลุก จุดที่ 4 ม.๘ ถนนซอยรวมวิทย์ ร.ต.สุทธิพันธ์ ขอถนนแอสฟัลต์ และ
เจ้ า หน้ า ที่ ซ่ อ มถนนปากซอย และกลางซอย เรื่ อ งที่ 3 ขอขอบคุ ณ ท่ า นนายก กองช่ า ง
กองสวัสดิการ กองการศึกษา กองสาธารณะสุข และเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ในเรื่องการตัดหญ้ า
ถนนหลัก และในซอยผู้ปฏิบัติหน้ าที่ขยันและทางานเรียบร้อย ประชาชนฝากขอบคุณทีมงาน
และท่านนายกที่มีนโยบายดี ๆ คือ เมืองสะอาด และการซ่อมไฟในภาพรวมเรียบร้อย และ
รวดเร็วดีมาก ขอชื่นชมท่าน ผอ.กองช่าง และชุดช่ างไฟฟ้า งานหนักครับช่วงนี้ ก็กาลังทยอย
เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ตามนโยบายท่านนายก ต่อไปเรื่องงานทอดกฐินพี่ น้องประชาชน
ที่มาร่วมงานขอชื่นชมท่านนายก และเจ้าหน้าที่ทุกกอง ร่วมกันจัดรูปแบบขบวนของกองกฐิน
ได้สวยงาม และทาได้ดี มาก ต่อไปเรื่องงานลอยกระทง พี่น้องชาวตาบลโพธิ์กลางและพื้นที่
ใกล้เคียง ชื่นชม ท่านนายกและสมาชิก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกระดับ จัดงานได้สมบูรณ์แบบ
สวยงามมากหวังว่าปีหน้าคงจะได้จัดงานได้ยิ่งใหญ่แบบนี้อีก เรื่องสุดท้าย ต้องขอขอบคุณท่าน
นายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 เวลาเที่ยง ที่ผ่านมากระผมได้รับการประสานจากเพื่อน
ที่อยู่บ้านพักโครงการ 3 ว่ามีไฟกาลังไหม้ป่าลุกลามใกล้บ้านพัก ได้ประสานโทรศัพท์ไปยัง
ท่านนายก ท่ านได้ กรุณ าสั่ งการไปยัง เจ้ าหน้ าที่ ป้อ งกั น ชุดั บ เพลิ งในทั น ที ไม่ถึ ง 10 นาที
รถดับเพลิงถึงยังที่เกิดเหตุและนายกท่านได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุ และบัญชาการดับเพลิง
ด้วยตัวท่านเอง รวมทั้งผู้นาชุ มชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนพอใจมาก
ครับ ขอบคุณท่านนายก และข้าราชการเทศบาลตาบลโพธิ์กลางทุกท่านครับ ขอบคุณครับ
นายวิฑูรย์ สากาปัง - ขอบคุณท่านวิเชียรครับ มีใครอีกไหมครับ
ประธานสภาฯ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - (ยกมือ)
นายกเทศมนตรีฯ

- 20 นายวิฑูรย์ สากาปัง - เชิญท่านนายกครับ
ประธานสภาฯ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงประเด็นที่ท่านสมาชิกฯ
นายกเทศมนตรีฯ
จ่าสิบเอกวิเชียรทีไ่ ด้แจ้งในความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชน และได้กล่าวชื่นชมกับสิ่งที่ได้
ทาให้กับพี่น้องประชาชนที่นโยบายของฝ่ายบริหารได้ดาเนินการไปสาเร็จเรียบร้อยหลายเรื่อง
สิ่งที่ท่านพูดถึงก็เป็นสิ่งที่ผมกังวลใจมากที่สุด และได้ย้ากับกองช่างแต่ก็ยังล่าช้า ผมต้องขอ
โทษ เพราะถนนเส้ น นี้เดือ ดร้อนมาก ผมก็ได้เดินทางผ่ านถนนเส้นนี้ เหมือนกัน ประชาชน
สัญจรด้วยความยากลาบากกว่าจะผ่านโค้งหนองปรือ ผมก็ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลหลาย
ๆ คน ได้ผ่านเส้นทางนี้หรือเปล่า เพราะถ้าผ่านก็จะได้ เข้าใจในความทุกข์ยากของประชาชน
ผมพยายามเร่งรัดเรื่องนี้อยู่ 2 วิธีการ 1 คือทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ให้เส้นนี้เป็นถนน
คอนกรีตทั้งหมด และได้ประกาศใช้แผนแล้ว ผ่านประชาคมเรียบร้อย เมื่อสักครู่ได้แถลงผ่าน
สภาไปแล้ ว จะใช้งบประมาณ สามล้านเก้าแสนบาท ถนนเส้นนี้ จะขออนุมัติจากสภาเดือน
หน้าเมื่อปิดงบแล้วเรียบร้อย เสร็จแล้วผมจะรีบจ้างดาเนินการออกแบบ ประมาณ 30 วัน
เริ่มต้นก่อสร้างได้ประมาณเดือนมกราคม แต่มันจะนาน ก็เลยแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งคือ ไปเจรจา
กับผู้รับจ้างที่กาลังก่อสร้างถนนสายสี่แยกหนองไผ่ ว่าสามารถขุดเจาะตัวลาดยางแอสฟัลติก
ออกจากพื้น ผิ ว คสล. เราต้องการรื้อออกไป จะทาให้ สามารถใช้ถนนได้ปกติ ตอนนี้กาลั ง
เจรจาอยู่ ในขณะเดียวกันจะต้องไม่ทาให้ประชาชนเดื อดร้อน ผมบอกว่าวันนี้ไปทาท่อหมู่ 3
เสร็จ ต้องแบ่งคนไปทางานให้เอาตัวลาดยางออกไป ผมอายที่สุด ผมผ่านถนนเส้นนี้ทีไร ผม
รู้สึกว่าผมเป็นนายกที่ใช้ไม่ได้ ฉะนั้นจะรีบแก้ไขดาเนินการ ท่านปลัด ท่านผอ.กองช่าง นี่เป็น
หน้าที่ของท่านที่จะต้องไปดาเนินการ อย่าให้ประชาชนไปร้องเรียนศูนย์ดารงธรรม อย่าให้
ประชาชนรู้สึก ว่าจะมาร้องเรียนว่าเราละเลย เพราะนี้ เป็นเส้นทางสายเลือดของตาบลโพธิ์
กลาง ในส่ ว นเรื่ อ งอื่ น ที่ ท่ านแจ้ ง มาก็ จ ะรีบ ไปด าเนิ น การให้ ห มด เรื่ อ งไฟ เช่ น หมู่ ๗ ที่
ประชาชนร้องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านดูทุกวัน ผมสั่งการให้ทาทันที อย่างเรื่องหิน
คลุก แต่ยังมีหลายที่ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ อันนี้ถือเป็นข้อพบพร่องของผมนะครับ ฉะนั้นจะไป
ดูว่าเป็นเพราะอะไร จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก และอะไรที่นายกเทศมนตรีสั่งไป
แล้ว ถือเป็นสิ่งที่ชอบต้องถือปฏิบัติ ฉะนั้นจะต้องรับไปดาเนิ นการ อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
อีก ทั้งปลัด ผอ.กองช่าง หัวหน้าสานักปลัด และฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ก็ต้องมาช่วยกันดู
ประชาชนร้องเรียนแล้วไปถึงไหน อย่าปล่อยให้สมาชิกมาอภิปรายให้เสียความรู้สึกกัน ในส่วน
เรื่องไฟ เราเปลี่ยนไปหลายจุดและกาลังสั่งซื้อล็อตใหม่ซึ่งยังไม่มา ผมจะรีบดาเนินการให้ และ
อีกเรื่องคือการประสานงานก่อสร้างต่อไปจะมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ฝากท่านสมาชิกช่วยดูด้วย
เช่น ถนนสายบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเรียบร้อย แต่พอไปตรวจรับงาน
เทศบาลนครมาขุ ด เจาะท าให้ เกิ ด ความเสี ย หาย พอเสี ย หายก็ ต รวจรั บ งานไม่ ได้ ซึ่ งเป็ น
ความผิดของหน่วยงานอื่น ฉะนั้นก็มีการเจรจาให้ยุติ รักษาการ ผอ.สานักการประปา ก็มาพบ
ผม ผมก็บอกว่าท่านจะมาดาเนินการอย่างนี้ไม่ได้ ที่สาคัญคือท่านทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น
ไม่อย่างนั้ น เทศบาลจะถูกฟ้องร้องจากผู้ รับจ้างเพราะเค้าส่ งมอบงานจ้างไม่ได้ ก็ฝ ากท่าน
สมาชิก เราต้องปกป้องประโยชน์ของประชาชน ประโยชน์ของทางราชการ ส่วนที่สามก็คือ
ถนนเส้ น นี้ เราสร้ างแล้ ว ผมพยายามคุ ย กั บ ผู้ รับ จ้าง สั ญ ญาเราเริ่ม ตั้ งแต่ 3 พฤศจิ ก ายน
2564 - 3 มีนาคม 2565 แต่เขาจะทาให้เสร็จเร็ว ๆ นี้ เพราะมันทาไม่ยาก ถนนเส้นนี้ที่ ขอ
งบมาจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อไปผมจะจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม

- 21 นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท -มันจะสวยงาม เป็นผลงานแรก ก็ฝากให้ไปช่วยดูกัน ส่วนเรื่องการปรับปรุงหลังคาที่ท่านอนุมัติ

นายกเทศมนตรีฯ

ไปพรุ่งนี้ประชุมก็จะให้ดูแบบที่มีการแก้ไขใหม่ เขาออกแบบมาสวยงามแล้วก็ดูดีกว่าเดิม ไม่
ต้องย้ายไปไหน ผมต้ องการให้มีการวางศิลาฤกษ์สานักงานใหม่กับสานักงานทะเบียนภายใน
เดือนธันวาคม และขออนุญาตเรียนให้ที่ประชุมทราบ ฝ่ายบริหารจะเสนอญัต ติเปิดประชุม
วิสามัญเพื่ออนุมัติงบประมาณทาถนนเส้นหนองปรือและเส้นอื่น ๆ ที่ตกไป ๗ ล้านกว่าบาทที่
ไม่สามารถดาเนิ น การได้ ซึ่งได้มีการจ้า งออกแบบเสร็จแล้ วเรียบร้อยแล้ ว ถ้าสภาอนุมัติก็
สามารถดาเนินการได้เลย ก็ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ
นายวิ ฑู ร ย์ สาก าปั ง - มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะเสนอเพิ่ ม เติ ม อี ก หรื อ ไม่ ค รั บ ผมในฐานะตั ว แทนประชาชน
ประธานสภาฯ
ก็ขอขอบคุณท่านนายและฝ่ายบริหารที่ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่าง
เร่งด่วน และดาเนินการก่อสร้างหลายโครงการในระยะเวลาไม่นาน ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจน ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน รวมทั้งท่านผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ
ทุกท่านครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดประชุมครับ
เลิกประชุม เวลา 12.15
(ลงชื่อ)

ภัทรกันย์ แสวงมี
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง

คณะกรรมการชุดตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวัน ที่ ๓ ธันวาคม
2564 รับรองว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

รัตนา สุขกุล
(นางรัตนา สุขกุล)

(ลงชื่อ)

อรทัย ไชยคา
(นางสาวอรทัย ไชยคา)

(ลงชื่อ) สาสตร์ โคนกระโทก
(นายสาตร์ โคนกระโทก)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4
(ลงชื่อ)

วิฑูรย์ สากาปัง
(นายวิฑูรย์ สากาปัง)

ประธานสภาเทศบาลตาบลโพธิ์กลาง

