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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖4 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4 เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมท้าวสุรนารี 

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

ผู้มาประชุม  
1 นายวิฑูรย์ สาก าปัง ประธานสภาเทศบาล 

2 นางศศิญากร สิงห์ทอง รองประธานสภาเทศบาล 

3 นายสาตร์ โคนกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 

4 นางอ าไพ นาคสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 

5 จ่าสิบเอกวิเชียร ศิริสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 

     6 นายสุรินทร์ ศรีบ ารุง สมาชิกสภาเทศบาล 

7 นายรัฐพล กันกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 

8 นางอนุสรา เกษาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

9 นางรัตนา สุขกุล สมาชิกสภาเทศบาล 

10 นางสาวอรทัย ไชยค า สมาชิกสภาเทศบาล 

11 นางสุวิภา ราษฎรดี สมาชิกสภาเทศบาล 

12 นางสาวภัทรกันย์ แสวงม ี เลขานุการสภา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม(ฝ่ายบรหิาร) 
 

1 นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี 

2 นางธนิศร บุญหมื่นไวย รองนายกเทศมนตรี 

3 นายสุรินทร์ เผลอกระโทก รองนายกเทศมนตรี 

4 นางสาวศิรินันท์ ปิ่นรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5 นางพรพรรณ ดวงบุปผา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

    

ผู้ไม่มาประชุม 
                                
          
เริ่มประชุมเวลา ๑3.๐๐ น. 

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - เชิญท่านประธานสภาฯ และรองประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และน า 
เลขานุการฯ                   สมาชิกสวดมนต์ 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล    
โพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564 

นางศศิญากร สิงห์ทอง    - กราบเรียนท่านนายก ท่านรองนายก สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองประธานสภาฯ           ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
                                 ประจ าปี 2564 ณ บัดนี้                                
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที ่1            เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง     - ดิฉันขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ ร้อยตรีสัมฤทธิ์ จันทร์นอก สมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาฯ            ลาป่วยนะคะ เลยเข้าร่วมประชุมไม่ได้ และขณะนี้ท่านประธานสภาก าลังเดินทางมา  
                                  นะคะ ดิฉันขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่แทนท่านประธานสภาไปพลางก่อนนะคะ 
มติที่ประชุม                  รับทราบ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง    - ประกาศอ าเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง เรียกเปิดประชุมสภาวิสามัญสภาเทศบาล 
รองประธานสภาฯ            ต าบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖๔  

           ด้วยเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ได้รายงานขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง
พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 
14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน  
ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมื องนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา  

1 ว่าที่ร้อยตรี ทศพล ขุนภิรมย์ ปลัดเทศบาล 

2 นายเกริกศักดิ์  เดชไกรสร ผู้อ านวยการกองคลัง 

3 นายธาดา  ตรีเหลา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

4 นางสาวภัสร์ชลีภรณ์ สิริภาวัชญ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

5 จ่าเอกเมอืงแมน ทองนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

6 นายภูมิประพันธ์ โตชัยภูมิ นิติกรช านาญการ 

    ๑       ร้อยตรีสัมฤทธิ์ จันทร์นอก    สมาชิกสภาเทศบาล    ลาป่วย       
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 อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 ประกอบค าสั่ง
จังหวัดนครราชสีมา ที่ 10028/2564 เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
และนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายอ าเภอ
เมืองนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือประโยชน์แห่งเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  
จึงอนุมัติให้เรียกเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 1๕ วัน 

 ประกาศ  ณ   วันที่   9   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

               (ลงชื่อ)     ณรงชนนฐ์ ดีปู ่
             (นายณรงชนนฐ์ ดีปู่) 

                                           ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) ปฏิบัติราชการแทน 
        นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

มติที่ประชุม               รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2         เรื่อง   รบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี  
                                       ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 3๐ พฤศจิกายน 2564 
นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ต่อไประเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  
รองประธานสภาฯ         สมยัสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที ่1 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญ

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
นางรัตนา สุขกุล         - เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางรตันา สุขกุล สมาชิก 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑     สภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เขต ๑ เป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นะคะ ตามที่ได้มีการตรวจรายงานการประชุม พบว่าข้อความถูกต้อง ไม่มีที่ต้องแก้ไข
ค่ะ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - มีท่านใดจะเสนออะไรให้แก้ไขอีกหรือไม่ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมสภา  
รองประธานสภาฯ         สมาชิกท่านใดรบัรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัย  
                               ที่ ๔ ครั้งที ่๑ ประจ าปี 2564 กรุณายกมือขึ้นค่ะ 

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี   - รับรอง ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ                  

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัย 
รองประธานสภาฯ        ที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564 เมื่อวันอังคารที ่3๐ พฤศจิกายน 2564 ด้วยมติรับรอง  
                              ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ  
                             สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันอังคารที ่3๐ พฤศจิกายน 2564  
                             ด้วยมติรับรอง ๖ เสียง ไม่รับรอง -ไม่มี- งดออกเสียง ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระที่  ๓      เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕  
โอนลดจ านวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐00 บาท โอนเพิ่มจ านวน  
๒ โครงการ งบประมาณ 1,200,000 บาท 

นางศศิญากร สิงหท์อง  - ต่อไปวาระท่ี ๓ เรื่อง ญัตติขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
รองประธานสภาฯ พ.ศ.256๕ โอนลดจ านวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐00 บาท โอนเพ่ิม

จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ 1,200,000 บาท เชิญท่านนายกแถลงญัตติค่ะ 
นายกิติพงศ์ พงศส์ุรเวท - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกติิพงศ์  
นายกเทศมนตรีฯ         พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕  
 หลักการ 

  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์ กลาง ในการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 

โพธิ์กลาง 

เหตุผล 

    ด้วยได้รับค าร้องจากส่วนราชการในเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ว่ามี
ความจ าเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนี้ 
รายการโอนลด 

1.      กองช่าง   จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ  1,๐00,000  บาท 
2.      กองการศึกษา จ านวน  ๑  โครงการ  งบระมาณ       ๒๐๐,๐๐๐   บาท 
รวมทั้งหมด 3 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสอง
แสนบาทถ้วน) 

รายการโอนเพิ่ม 

1. ส านักปลัด        จ านวน 1  โครงการ  งบประมาณ   1,000,000  บาท 
2. กองการศึกษา จ านวน 1  โครงการ  งบประมาณ      200,000 บาท 

รวมทั้งหมด 2 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสอง
แสนบาทถ้วน) 

            ส าหรับการโอนงบประมาณตัวนี้นะครับ เป็นเรื่องที่เราจะต้องโอนงบประมาณ
บางรายการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว เนื่องจากงบกลางที่มีอยู่แล้วประมาณห้าแสนบาท ใช้ไปกับการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการดูแลเรื่องค่าอาหาร เหลืองบประมาณอยู่สองแสนกว่าบาท 
ไม่เพียงพอ การใช้เงินสะสมจะใช้ต่อเมื่อเงินงบกลางหมดแล้วจึงใช้ได้ เรามีความ 
จ าเป็นที่จะต้องจ่ายเงินในส่วนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ทั้งหมด 1,200,000 บาท 
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 ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณร่ายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
             จึงกราบเรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกโปรดพิจารณาต่อไปครับ 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกในที่ประชุม)
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                บัญชีการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองช่าง) 
                  อนุมัติเม่ือวันที่  23  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  

             เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
  รายการโอนลด 

 
 
 
 
 

ล าดับที่ แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้              

งบประมาณ
ก่อนโอน 

 จ านวนเงินที่โอน 
(+/-) 

1 อุตสาหกรรม
และการ
โยธา  

ก่อสร้าง งบ
ลงทุน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอย
สามทหาร บ้านหนอง
พ ล ว ง น้ อ ย  ห มู่ ที่  3 
ต าบลโพธิ์กลาง   

500,000 500,000 - 500,000 

2 
 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา   

ก่อสร้าง งบ
ลงทุน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
แบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอย
มีโชค บ้านหนองพลวง
มะนาว หมู่ที่  4 ต าบล
โพธิ์กลาง 

500,000 500,000 - 500,000 

รวมโอนลด  จ านวน  ๒ รายการ  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน -หนึ่งล้านบาทถ้วน-  1,๐00,000 
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บัญชีการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองช่าง) 
                  อนุมัติเม่ือวันที่  23  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  

             เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา      
  รายการโอนเพิ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้              

งบประมาณ
ก่อนโอน 

 จ านวนเงินที่โอน 
(+/-) 

1 งบกลาง งบกลาง งบ
กลาง 

งบกลาง เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ก รณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี เห ตุ 
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน
ข อ งป ร ะ ช า ช น เป็ น
ส่วนรวมได้   

500,000 615,310 + 1,000,000 

รวมโอนเพิ่ม  จ านวน ๑ รายการ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น -หนึ่งลา้นบาทถ้วน-  1,๐00,000 
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                บัญชีการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา) 
                  อนุมัติเม่ือวันที่  23  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  

             เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
  รายการโอนลด 

 
รายการโอนเพิ่ม 

 

ล าดับที่ แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้              

งบประมาณ
ก่อนโอน 

 จ านวนเงินที่โอน 
(+/-) 

1 อุตสาหกรรม
และการ
โยธา   

ก่อสร้าง งบ
ลงทุน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
หลังคาคลุมสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
(กองการศึกษา) 

200,000 200,000 - 200,000 

รวมโอนลด  จ านวน  ๑ รายการ  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน -สองแสนบาทถ้วน-  200,000 

ล าดับท่ี แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจา่ย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้              

งบประมาณ
ก่อนโอน 

 จ านวนเงินที่โอน 
(+/-) 

1 อุตสาหกรรม
และการ
โยธา   

ก่อสร้าง งบ
ลงทุน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปการ 

โครงการต่อเติมอาคาร
ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
(กองการศึกษา)  
 

600,000 600,000 + 200,000 

รวมโอนเพิ่ม  จ านวน  ๑ รายการ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น -สองแสนบาทถ้วน-  200,000 
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นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ตามท่ีท่านนายกได้แถลง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมคะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติ 
รองประธานสภาฯ  ที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๕ จ านวนเงินทั้งสิ้น 

๑,๒๐๐,๐00 บาท กรุณายกมือขึ้นค่ะ 
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - อนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๕ ด้วยมติอนุมัติ  
รองประธานสภาฯ         10 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ค่ะ 
มติทีป่ระชมุ               ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๕ ด้วยมติ  
                             อนุมัติ 10 เสียง ไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออกเสียง ๑ เสียง (รองประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที ่ 4        เรื่อง ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2565  

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ท่านประธานสภาเข้ามาในที่ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ค่ะ 
รองประธานสภาฯ       

นายวิฑรูย์ สาก าปัง      - ต่อไประเบยีบวาระที ่๔ เรื่อง ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขอเชิญทา่นนายกแถลงญัตติ เชิญครับ 
นายกติิพงศ์ พงศส์ุรเวท - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกติิพงศ์  
นายกเทศมนตรีฯ          พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี ขออนุญาตแถลงญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ดังนี้ 

หลักการ 
  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเทศบัญญัติต าบล
โพธิ์กลาง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เหตุผล 
  ด้วยได้รับค าร้องจากส่วนราชการ สังกัดเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ว่ามีความ
จ าเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เนื่ องจากรายการใน เทศบัญญั ติ ระบุ คุณลักษณะของครุภัณ ฑ์
นอกเหนือจากที่หน่วยงานต้องการซื้อ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ตามที่
หน่วยงานต้องการเพราะมีการระบุคุณลักษณะที่กว้างเกินไป และเนื่องจากรายการใน
เทศบัญญัติไม่ตรงกับมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเกณฑ์ราคากลาง 
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาตามอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ปริมาณและ
คุณภาพของครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานครุภัณฑ์ รวมถึงมีการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังต่อไปนี้  

1. ส านักปลัดเทศบาล  
1.1 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ      

จ านวน  1  รายการ 
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2. กองคลัง 
2.1 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

จ านวน  2  รายการ 
       ๓.   กองการศึกษา  

๓ .1 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่  
จ านวน  ๑  รายการ 

       4.   กองช่าง 
    4.1 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
           จ านวน ๑ รายการ 

ระเบยีบวิธีปฏิบัติ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

   ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 
  ข้อ 32 ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณการรับรอบและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือประชาชนทราบ แล้วแจ้งการ
ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 
            จึงกราบเรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกโปรดพิจารณาต่อไปครับ 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกในทีป่ระชุม)
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บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
อนุมัติเม่ือวันที่ ๒3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
********************************************** 

ส านักปลัด จ านวน  1  รายการ 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
ส านักปลัดเทศบาล 
งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์    
ประเภทครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 
1. เครื่องรับส่งวิทยุ  ระบบ VHF/FM   
    ชนิดมือถือ  5 วัตต์   จ านวน  10  เครื่อง        
    จ านวน  120,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่ง-วิทยุ   
    (จ านวน 10 เครื่อง)  มีลักษณะสังเขปดังนี้ 
    ระบบ  VHF / FM 

1) ขนาดก าลังส่ง  5 วัตต์ 
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง  แท่นชาร์ท  แบตเตอรี่ 1 
ก้อน  เสายาง  เหล็กพับ 

2) ขนาดก าลัง  10 วัตต์ และ 40 วัตต์ 
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง  เพาเวอร์ซัพพลาย 
ไมโครโฟน 

3) ขนาดก าลัง  25 วัตต์  
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง  ไมโครโฟน   
เสาอากาศ   
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด  หนังสือคู่มือ 
    หมายเหตุ : ย่านความถี่ส าหรับหน่วยงานราชการ 
                   VHF 136       

ส านักปลัดเทศบาล 
งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์    
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1. เครื่องรับส่งวิทยุ  ระบบ VHF/FM   
    ชนิดมือถือ  5 วัตต์   จ านวน  10  เครื่อง        
    จ านวน  120,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่ง-วิทยุ   
    (จ านวน 10 เครื่อง)  มีลักษณะสังเขปดังนี้ 
    ระบบ  VHF / FM 

1)     1)  ขนาดก าลังส่ง  5 วัตต์ 
         ประกอบด้วย : ตัวเครือ่ง  แทน่ชาร์ท  แบตเตอรี่       
         1 ก้อน  เสายาง  เหลก็พับ 
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด  หนังสือคู่มือ 
    หมายเหตุ : ย่านความถี่ส าหรับหน่วยงานราชการ 
                   VHF 136 – 174 mHz 
  
 
 

กองคลัง จ านวน  1  รายการ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

กองคลัง 
งบลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. โต๊ะประชุมแบบต่อเนื่อง (150*60*75)  
    จ านวน 2 ตัว จ านวน 11,700.- บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบต่อเนื่อง 
    (150*60*75) จ านวน 2 ตัว 

กองคลัง 
งบลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. โต๊ะประชุมแบบต่อตรง (150x60x75)  
    จ านวน 2 ตัว จ านวน 11,700.- บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบต่อตรง 
    (150x60x75) จ านวน 2 ตัว 
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บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
********************************************** 

กองการศึกษา จ านวน ๑ รายการ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

กองการศึกษา 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
    ๑. โทรทัศน์ LED สมาร์ท TV จ านวน ๑ เครื่อง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แ บ บ  Smart TV ( จ า น ว น  ๑  เ ค รื่ อ ง )  
มีลักษณะสังเขปดังนี้ 

- ระดับความระเอียดของจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ  
  (Resolution) 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ 
  สัญญาณ 
- ช่องต่อ USB  ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง  
   และ 
 - มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว    

กองการศึกษา 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

๑. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV (จ านวน ๑ เครื่อง)  

     มีลักษณะสังเขปดังนี้ 
- ระดับความระเอียดของจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ  
  (Resolution) (พิกเซล) 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 
  ๕๐ นิ้ว 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
- สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
- เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U  
  webOS หรืออ่ืนๆ  
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพือ่การเชือ่มต่อ 
  สัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB  ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ  
  เพลง และภาพยนตร์  
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว    

กองช่าง จ านวน ๑ รายการ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

กองช่าง 
งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง   โครงการ
ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  
(กองการศึกษา) 
เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ต่อเติมห้องน้ า ขนาดกวา้งเฉลี่ย 
6.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หรือคิดพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 24.00 ตารางเมตร และอาคารภายในศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  พร้อมจัดท าและติดตัง้ปา้ย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ ฯ จ านวน  1  ป้าย 

กองช่าง 
งบลงทุน   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง   
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
โพธิ์กลาง (กองการศึกษา)  
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง คิดพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
76.50 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตัง้ปา้ย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ ฯ จ านวน  1  ป้าย 
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นายวิฑูรย์ สาก าปัง      - ท่านนายกได้แถลงญัตติแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติ 
ประธานสภาฯ             จากที่ประชุมอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุณายกมือขึน้ครับ 
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - อนุมัติ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายวิฑูรย์ สาก าปัง      - ที่ประชุมมีมตอินุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  
ประธานสภาฯ             2565 ด้วยมติอนุมัติ 9 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ครับ 
มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ด้วยมติ  
                             อนุมัติ 9 เสียง ไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรอง 
                             ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕      เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน 1๙ 
โครงการ งบประมาณ 10,253,700 บาท  

นายวิฑูรย์ สาก าปัง     - ต่อไประเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ             พ.ศ.๒๕๖5 จ านวน 19 โครงการ งบประมาณ 10,253,700 บาท ขอเชิญท่านนายก

แถลงญัตติครับ 
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท  - ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผม นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท  

  นายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
หลักการ 

เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ในการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

เหตุผล 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวก เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมความปลอดภัยใน
การเดินทางและปรับปรุงเส้นทางให้ได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการสัญจรให้
มากขึ้น 

เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง มียอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
จ านวน17,977,582.72.-บาท สามารถน ามาใช้ได้ จ านวน 17 ,977,582.72.-
บาท แต่จะจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้เพียง 10,253,700.- บาท (-สิบล้านสองแสนห้า
หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)   

จึงขออนุมัติจ่ายขาดสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างเงิน พ้ืนฐาน รวมทั้ งหมด 19 โครงการงบประมาณทั้ งสิ้น
10,253,700.- บาท (-สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 
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รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการ ที่ได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบล 
โพธิ์กลาง 

                             ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

           จึงกราบเรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกโปรดพิจารณาต่อไปครับ  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกในที่ประชุม) 
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน 19  โครงการ 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๔  วันที่ ๒3 ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างพ้ืนฐาน 
ที ่ ประเภท งาน โครงการ รายละเอียด งบประมาณ หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

๑ ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ราง
ระบายน้ า 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
รางระบายน้ าเดิมบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๓๔๑ ถึง
ปากซอย ๑๑ บ้ านหนองปรือ หมู่ที่  ๑  ต าบล 
โพธิ์กลาง    

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
ภายใน ๐.๔๐  เมตร ยาวรวม ๑๔๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐  
เมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  

๔๕๐,๐๐๐    กองช่าง  

๒ ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบ  ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบริเวณหน้าศาลตาปู่   ถึงศาลา
ประชาคม บ้านหนองปรือ หมู่ท่ี  ๑ ต าบลโพธิ์กลาง    

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ช่วงที่  ๑  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ม. ยาว 
๓๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือคิดพื้นที่คอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่  ๒   ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๒.๕๐ ม.    ยาว ๔.๐๐  ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือคิดพื้นที่
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ตร.ม.ช่วงที่  ๓  ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐  ม. ยาว ๑๑.๐๐  ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือ
คิดพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่   ๔ 
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐  ม. ยาว ๖๔.๐๐  ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. หรือคิดพื้นท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐  ตร.ม.  
พร้อมจัดท าและติ ดตั้ งป้ าย โครงการฯ  จ านวน  ๑  ป้ าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  

292,6๐๐   กองช่าง  
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ที ่ ประเภท งาน โครงการ รายละเอียด งบประมาณ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๓ ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ฝาย โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต  บริเวณสระน้ า
หนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒  ต าบลโพธิ์กลาง 

เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าด า เนินการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต   
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร  สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร   
พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน  ๑ ป้าย
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง
ก าหนด)  

200,๐๐๐   กองช่าง  

4 ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยอยู่สุข  บ้านเลขที่ ๕๓๘  
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒  ต าบลโพธิ์กลาง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐  เมตร 
ยาว ๖๕.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร หรือคิดพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐  ตารางเมตร พร้อมจัดท า
และติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียด
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  

136,๐๐๐   กองช่าง  

5 ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบ  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยข้างบ้านเลขที่  ๔๙๐   ถึงบ้านเลขที่  ๕๘๖  บ้าน
หนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓  ต าบลโพธิ์กลาง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๖๐ เมตร  
-  ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร  
หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่ เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง
ก าหนด)  

350,0๐๐ กองช่าง  
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ที ่ ประเภท งาน โครงการ รายละเอียด งบประมาณ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

6 ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างบ้านเลขที่ ๕๕๙  บ้านหนองพลวงน้อย   หมู่ที่ 
๓  ต าบลโพธิ์กลาง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐  เมตร  
ยาว  ๕๐.๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร หรือคิดพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐  ตารางเมตร พร้อมจัดท า
และติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียด
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) 

9๖,3๐๐   กองช่าง  

7 ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิ ว Asphaltic Concrete  
ถนนเฉลิมพระเกียรติซอย ๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๔   
ต าบลโพธิ์กลาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic 
Concrete   ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐  เมตร ยาว ๑,๒๒๐.๐๐ 
เมตร   หนาเฉลี่ย ๐.๐๕  เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ Asphaltic 
Concrete  ไม่น้อยกว่า ๖,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร  พร้อมจัดท า และ
ติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน๑ป้าย (รายละเอียดก่อสร้าง
ตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) 

2,750,00๐ กองช่าง  

8 ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางหน้ าประตู ทางเข้ าค่ ายสุ รธรรมพิ ทั กษ์   
ด้านทางทิศตะวันออก  บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ 
ต าบลโพธิ์กลาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๖.๐๐ -๑๘.๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร  
หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐  ตารางเมตร  
พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง
ก าหนด) 

๙๖,๓๐๐   กองช่าง  
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ที ่ ประเภท งาน โครงการ รายละเอียด งบประมาณ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

9 ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการซ่อมสร้างถนน แบบ ผิว Asphaltic Concrete  
สายทางซอยคอกม้ าอัศวโยธิน  บ้ านบึ งแสนสุ ข 
หมู่ที่ ๗  ต าบลโพธิ์กลาง      

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการซ่อมสร้างถนน แบบ ผิว Asphaltic 
Concrete ช่วงที่ ๑  ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร  
ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดพื้นที่ผิว 
Asphaltic Concrete  ไม่น้ อยกว่า ๕๗๙.๖๐  ตารางเมตร  
พร้อมจัดท าและติดตั้ งป้ ายโครงการจ านวน  ๑ ป้ าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง
ก าหนด)   

496,๐๐๐   กองช่าง  

๑0 ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง ซอยมะลิวัลย์  บ้านศรี
สมบูรณ์  หมู่ที่ ๘ ต าบลโพธิ์กลาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดท า
และติดตั้ งป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียด
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)   

3๕๐,๐๐๐   กองช่าง  

๑1 ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบ ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสวัสดิ์ ข้างบ้านเลขที่ 
๖๓๘ ถึงบ้านเลขที่ ๘๑๒ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 
๘ ต าบลโพธิ์กลาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดท า
และติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียด
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  

๑๕๐,๐๐๐   กองช่าง  
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ที ่ ประเภท งาน โครงการ รายละเอียด งบประมาณ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑2 ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete  
พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสุรธรรมพิทักษ์ 
หมู่ที่ ๙ ต าบลโพธิ์กลาง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแบบผิว 
Asphaltic Concrete  หนาเฉลี่ ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิ ดพื้ นที่ ผิ ว 
Asphaltic Concrete  ไม่น้อยกว่า  ๒๔๑.๒๐  ตารางเมตร พร้อมเท
ลานคอน กรี ต เสริ ม เหล็ ก   หน าเฉลี่ ย   ๐ .๑ ๐   เมตร   
หรือคิ ดพื้ นที่ คอนกรีต ไม่ น้ อยกว่ า  ๙๙.๘๙  ตารางเมตร   
พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียด
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)   

1๕๐,๐๐๐   กองช่าง  

๑3 ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางซอย ๕ ถึงซอย ๖ ซอย ๘  ถึงซอย ๙  และซอย ๙  
ถึงซอย ๑๐ บ้านสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่  ๙ ต าบลโพธิ์
กลาง    

เพื่ อจ่ายเป็นค่าด าเนินกาก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕  ถึงซอย ๖ ขนาดผิวจราจร  
กว้างเฉลี่ย  ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐ .๑ ๕  เม ต ร  ซ อย  ๘  ถึ งซ อย  ๙  ขน าดผิ วจ ราจ ร  
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เม ต ร  ซ อ ย  ๙  ถึ ง ซ อ ย  ๑ ๐  ข น า ด ผิ ว จ ร า จ ร 
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๖๔.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๖.๐๐  
ตารางเมตร  พร้อมจัดท าและติดตั้ งป้ ายโครงการฯ   
จ านวน ๑ ป้าย(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล
ต าบลโพธิ์กลางก าหนด) 

450,0๐๐   กองช่าง  
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ที ่ ประเภท งาน โครงการ รายละเอียด งบประมาณ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑๔ ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยไผ่หวาน ช่วงที่ ๒ ถึง
ซอยข้างส านักงานเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง บ้าน
หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ต าบลโพธิ์กลาง    

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดท า
และติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียด
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)   

766,5๐๐   กองช่าง  

๑๕ ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางบริเวณโครงการ ทหารพันธุ์ดี  
พล.พัฒนา ๒ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่  ๑๐  
ต าบลโพธิ์กลาง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐  ม.          
ยาว ๓๘๕.๐๐ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรอืคิดพื้นที่คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมจัดท าและติดตั้ง
ป้ายโครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตาม
แบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)   

1,000,000 กองช่าง  

๑๖ ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ราง 
ระบายน้ า 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด  
จากสระน้ า ๒๐๑ มาถึง ซอย ๕  หน้าบ้านพัก ๒๐๒  
บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ต าบลโพธิ์กลาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าสี่เหลี่ยมคางหมู 
ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย  
๒.๐๐  เมตร  พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน ๑ 
ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่ เทศบาลต าบล 
โพธิ์กลางก าหนด)  

530,0๐๐   กองช่าง  
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๑๗ ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยมีโชค บ้านหนองพลวง
มะนาว  หมู่ที่ ๔  ต าบลโพธิ์กลาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร    
ยาว ๑๙๐.๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร  พร้อมจัดท า
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง
ก าหนด) 

500,000 กองช่าง  

๑๘ ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยเพ็ ชรทะเล บ้านศรี
สมบูรณ์  หมู่ที่  ๘  ต าบลโพธิ์กลาง    

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่  ๑  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.๐๐  
เมตร ยาว 276 .๐๐  เมตร หนาเฉลี่ ย  ๐ .๑๕  เมตร   
ช่วงที่  ๒  ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.๐๐ เมตร ยาว 4๖.๐๐  เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  
๑,518.๐๐  ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ าย
โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่
เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) 

990,000 กองช่าง  

๑๙ ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

ถนน โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางซอยสามทหาร บ้านหนอง
พลวงน้อย หมู่ที่ ๓  ต าบลโพธิ์กลาง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๗๖๐ .๐๐  ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติ ดตั้ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียด
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)   

500,000 กองช่าง  
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นายวิฑูรย์ สาก าปัง      - ตามที่ท่านนายกได้แถลง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไมค่รับ ถ้าไมมี่กระผมขอมต ิ
ประธานสภาฯ           จากที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 จ านวน 19   

โครงการ งบประมาณ 10,253,700 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี  - อนุมัต ิ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง  
เลขานุการสภาฯ 

นายวิฑรูย์ สาก าปัง     - ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ด้วยมติ 
ประธานสภาฯ              อนุมัต ิ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ครับ 

มติที่ประชุม              ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จ านวน  
  1๙ โครงการ งบประมาณ 10,253,700.- บาท ด้วยมติอนุมัติ ๙ เสียง ไม่อนุมัติ  
  - ไม่มี - งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายวิฑูรย์ สาก าปัง   - ต่อไประเบียบวาระท่ี ๖ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรในวาระนี้ไหมครับ  
ประธานสภาฯ            

นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - (ยกมือ) 
นายกเทศมนตรีฯ 

นายวิฑูรย์ สาก าปัง    - เชิญท่านนายกครับ  
ประธานสภาฯ 

นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ผมต้องขอ  
นายกเทศมนตรีฯ        ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง การโอนเงินงบประมาณ และ

การจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ประเด็นแรกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการนั้น เรามี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการโดยด่วน พร้อมกับอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการปรับปรุง
ศูนย์เด็กเล็ก ที่จะปรับปรุงด้านหน้าใหม่หมด เงินเดิมมีอยู่แปดแสนบาท เราก็เลย
ปรับปรุงให้มาอยู่ในโครงการเดียวจากสองโครงการ เนื่องจากผมดูสภาพด้านหน้าเด็ก ๆ 
จะถูกแดดส่องแล้วก็ไม่สวยงาม จะปรับให้รับกับส านักงานอาคารทะเบียน ซึ่งพออนุมัติ
เสร็จก็จะว่าจ้างออกแบบทันที ในส่วนเรื่องการขอจ่ายขาดเงินสะสมก็จะเป็นโครงการที่
ตกค้างจากครั้งที่แล้ว ตัวนี้หลังจากท่ีอนุมัติเสร็จแล้ว ตัวไหนที่มีแบบเรียบร้อยก็จะว่าจ้าง
ทันที เช่น ถนนลาดยางเส้นไปจนถึงอนามัย โครงการหลาย ๆ หมู่บ้าน หรือโครงการที่
ร้องเรียนหนักมาก ๆ คือของเพ็ชรทะเล หมู่ที่ ๘ ก็จะไปเร่งให้ด าเนินการ ฉะนั้นโครงการ
เงินสะสมทั้งหมด และโครงการที่ก าลังเบิกจ่ายของงบประมาณปี 2564 เราด าเนินการ
ได้เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ เสร็จแล้วก็จะไปท าโครงการปี 65 ต่อเนื่องในเดือนมกราคมต่อ 
เพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทิน ก็เลยถือโอกาสเรียนให้ท่านสมาชิกรับทราบและขอขอบคุณใน
ความร่วมมือด้วยดีครับ ขอบคุณครับ 
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นายวิฑูรย์ สาก าปงั    - ขอบคุณท่านนายกครับ มีใครจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีใครเสนอแล้ว ผม 
ประธานภสาฯ         ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 

ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา 13.30 
 
                                                   (ลงชื่อ)         ภทัรกันย์  แสวงมี  ผู้จดรายงานการประชุม 

                             (นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี) 
                           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

 
คณะกรรมการชุดตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 27 

ธันวาคม 2564 รับรองว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

    (นางสาวอรทัย ไชยค า) 
 
   (ลงชื่อ)     สาสตร์  โคนกระโทก กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสาตร ์โคนกระโทก) 
 
 
 
 
 
 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว 
เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม ๒๕๖5 
 

(ลงชื่อ)       วิฑูรย์  สาก าปัง              ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

           (นายวิฑูรย ์สาก าปัง) 
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