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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖4 
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน ๒๕๖4 เวลา ๑6.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมท้าวสุรนารี 
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  

1 นายวิฑูรย์ สาก าปัง ประธานสภาเทศบาล 

2 นายสาตร์ โคนกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 

3 ร้อยตรีสัมฤทธิ์ จันทร์นอก 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(ฝ่ายบริหาร) 
 

1 นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี 

2 นางธนิศร บุญหมื่นไวย รองนายกเทศมนตรี 

3 นายสุรินทร์ เผลอกระโทก รองนายกเทศมนตรี 

4 นางสาวศิรินันท์ ปิ่นรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5 นางพรพรรณ ดวงบุปผา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

    9     จ่าเอกเมอืงแมน ทองนอก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  

    10             นายภูมิประพันธ์ โตชัยภูมิ       นิติกรช านาญการ  

    ๑๑ พันจ่าเอกภูริวัต  ปรวัฒน์เมธา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   

ผู้ไม่มาประชุม 
                                
          
เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี      - เชิญท่านประธานสภาฯ และรองประธานสภา จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และน า 
เลขานุการฯ                   สมาชิกสวดมนต์ 

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

นายวิฑูรย์ สาก าปัง        - กราบเรียนท่านนายก ท่านรองนายก สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ประธานสภาฯ                ท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  
                                 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564 ณ บัดนี้  
                               - กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ นางศศิญากร สิงห์ทอง รองประธานสภา ได้ขอ  
                                 ลาป่วยนะครับ 
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1            เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายวิฑูรย์ สาก าปัง        - ประกาศอ าเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง เรียกเปิดประชุมสภาวิสามัญสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ                 ต าบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔  

           ด้วยเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง แจ้งว่า มีความจ าเป็นที่จะขอความเห็นชอบ
ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ 

1 ว่าที่ร้อยตรี ทศพล ขุนภิรมย์ ปลัดเทศบาล 

2 นายสมมิตร  ขวัญกลาง รองปลัดเทศบาล 

3 นายเกริกศักดิ์  เดชไกรสร ผู้อ านวยการกองคลัง 

4 นายอรรถกร  ล้อมในเมือง ผู้อ านวยการกองช่าง 

5 นางประกายทิพย์ ลัทธปรีชา หัวหน้าส านักปลัด 

6 นายธาดา  ตรีเหลา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

7 น.ส.ภสัร์ชลีภรณ์ สิริภาวัชญ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

8 นางสาวกรกานต์ พฤกษ์เสถียร นักวิชาการศึกษา 

รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

    ๑       นางศศิญากร สิงห์ทอง            รองประธานสภา 
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พ.ศ. ๒๕๖๔ ตลอดจนญัตติข้อราชการต่าง ๆ จึงรายงานขออนุมัติให้เรียกเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เนื่องจากไม่
อยู่ในสมัยประชุมสามัญประจ าปี   

 อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับค าสั่งจังหวัด
นครราชสีมา ที่ ๗๗๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาให้นายอ าเภอรักษาราชการแทน ลงวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
นายอ าเภอเมืองนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่ง
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง จึงอนุมัติให้เรียกเปิดประชุมวิสามัญสภาเทศบาลต าบลโพธิ์
กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

               (ลงชื่อ)     ชนะ ธรณีทอง 
             (นายชนะ ธรณีทอง) 
    นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน 
      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

มติที่ประชุม                 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่อง   รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี  
                                        3 ครั้งที่ ๓ ประจ าปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3๐ สิงหาคม 2564 
นายวิฑูรย์ สาก าปัง    - ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์
ประธานสภาฯ              กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๓ เมื่อวันจันทร์ที่ 3๐ สิงหาคม 2564 ขอเชิญ  
                               เลขานุการชี้แจงรายละเอียด 
นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๓  
เลขานุการฯ                เมื่อวันจนัทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม 2564 คณะกรรมการชุดตรวจรายงานการประชุม ได ้ 
                              ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที ่๒ กันยายน 2564 มีทั้งหมด ๓๓ หน้า  

                            ซึ่งได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ต่อไปขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการ 
ประชุมชี้แจงค่ะ 

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

นะคะ ตามที่ได้มีการตรวจรายงานการประชุม พบว่าข้อความถูกต้อง ไม่มีที่ต้องแก้ไข
ค่ะ 

นายวิฑูรย์ สาก าปัง     - มีท่านใดจะเสนออะไรให้แก้ไขอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ กระผมขอมติที่ประชุมสภา  
ประธานสภาฯ             สมาชิกท่านใดรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัย  
                              ที่ 3 ครั้งที ่๓ ประจ าปี 2564 กรุณายกมือขึ้นครับ 
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นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี   - รับรอง 10 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ                  

นายวิฑูรย์ สาก าปัง      - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัย 
ประธานสภาฯ             ที่ 3 ครั้งที่ ๓ ประจ าปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที ่3๐ สิงหาคม 2564 ด้วยมติรับรอง  
                              10 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

มติที่ประชุม               ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ  
                             สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๓ ประจ าปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที ่3๐ สิงหาคม 2564 ด้วยมติ  
                             รับรอง 10 เสียง ไม่รับรอง -ไม่มี- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3        เรื่อง เพื่อทราบ 
      3.1 ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 5) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕    

นายวิฑูรย์ สาก าปัง      - ต่อไประเบยีบวาระท่ี 3.2 เรื่อง เพ่ือทราบ ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เรื่อง  
ประธานสภาฯ              แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ขอเชิญท่านนายกครับ 
 
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกติิพงศ์  
นายกเทศมนตรีฯ         พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กลาง ขออนุญาตแจ้งประกาศเทศบาลต าบล 

โพธิ์กลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ก าหนดให้
เทศบาลต าบลจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน เพ่ือ
เป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผน ทุกแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซ่ึงในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติ ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕    

ดังนั้น เทศบาลต าบลโพธิ์กลางจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
      ประกาศ  ณ  วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   (ลงชื่อ)   กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท 
(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท) 

นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กลาง 
มติที่ประชุม                รับทราบ   
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                                   3.2 ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 
2566 - 2570 

นายวิฑูรย์ สาก าปัง      - ต่อไประเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 3.๒ ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เรื่อง 
ประธานสภาฯ              แผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570 

นายกิติพงศ พงศ์สุรเวท - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกติิพงศ์  
นายกเทศมนตรีฯ         พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กลาง ขอแจ้งประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

เรื่อง แผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2566 - 2570 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ และ
ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้เทศบาลต าบลจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กันระหว่างแผนทุกแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น บัดนี้ ผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ แล้ว 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพ่ือให้การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
      ประกาศ  ณ  วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   (ลงชื่อ)   กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท 
(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท) 

นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กลาง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4      เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ 4,185,700 บาท 

นายวิฑูรย์ สาก าปัง      - ต่อไปวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ.2564 จ านวน 21 โครงการ งบประมาณ 4,185,700 บาท เชิญท่านนายก

แถลงญัตติครับ 
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกติิพงศ์  
นายกเทศมนตรีฯ         พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี ครับ ผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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 หลักการ 
  เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ในการโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์
กลาง 

เหตุผล 

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

๑.  ส านักปลัดเทศบาล   จ านวน  3  โครงการ    งบประมาณ     738,700  บาท 
๒. กองช่าง           จ านวน 17  โครงการ   งบประมาณ  3,392,000  บาท 
๓. กองสาธารณสุข จ านวน  1  โครงการ    งบประมาณ       55,000  บาท 

รวมทั้งหมด 21 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น  4,185,700 บาท (สี่ล้าน 
หนึ่งแสนแปดหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
รายการโอนตั้งรายการใหม่ 

1. ส านักปลัดเทศบาล จ านวน  12 โครงการ  งบประมาณ     738,700  บาท 
2. กองช่าง  จ านวน   3  โครงการ  งบประมาณ  3,392,000  บาท 
3. กองสาธารณสุข จ านวน   2  โครงการ  งบประมาณ       55,000  บาท 

รวมทั้งหมด 17 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,185,700 บาท (สี่ล้าน 
หนึ่งแสนแปดหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

            รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการ ที่ได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
 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
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บัญชีการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (ส านักปลัดเทศบาล) 
อนุมัติเม่ือ  วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2564 

เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

รายการโอนลด 

ล าดับที ่ แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย 
โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

จ านวนเงินที่โอน  
(+/-) 

1 งบกลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ - 7,379,600 923,400 - 528,700 
2 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าวัสด ุ วัสดุอื่น - 100,000 20,000 - 20,000 
3 เคหะและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 835,300 538,897.68 - 190,000 

           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวมโอนลด  จ านวน  3  รายการ          เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น -เจ็ดแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-  738,7๐๐ 
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รายการโอนตั้งรายการใหม่ 
ล าดับที ่ แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

1 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน  พนักพิงสูง    จ านวน  1  ตัว 12,000 
2 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน    จ านวน  40  ตัว 120,000 
3 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้บุนวม    จ านวน  200  ตัว 100,000 
4 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว    จ านวน  ๑๐  ตัว 17,000 
5 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะเคียง    จ านวน  4  ตัว 20,000 
6 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โพเดียม    จ านวน  1 ตัว 40,000 
7 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โพเดียมอะครลิิค    จ านวน  1 ตวั 30,000 
8 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ ชุดประชุม Conference  System ห้องประชุม   

จ านวน  1 ชุด 
136,000 

9 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์  แอล  อี  ดี (LED TV) แบบ Smart  TV 
ขนาด  85  นิ้ว     จ านวน  1  เครื่อง 

100,000 

10 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ โทรทัศน์  แอล  อี  ดี (LED TV) แบบ Smart  TV 
ขนาด  43  นิ้ว     จ านวน  1  เครื่อง 

13,700 

11 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล พร้อมเลนส์และแฟลช 
จ านวน  1  ชุด 

90,000 

12 การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ปั๊มจุ่มดดูโคลน  1 แรงม้า  750  วัตต์   
จ านวน  3  เครื่อง 

60,000 

รวมตั้งรายการใหม่  12  รายการ  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน -เจ็ดแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน- 738,7๐๐ 
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บัญชีการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสาธารณสุข) 

อนุมัติเม่ือวันที่  27  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

รายการโอนลด          

ล าดับ
ที ่

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณ

ก่อนโอน 
(+/-) จ านวนเงินที่

โอน 

1 สาธารณสุข  บริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข  บุคลากร เงินเดือนฝ่าย

ประจ า  
เงินเดือนพนักงาน    2,720,250 430,220 - 55,000 

รวมโอนลด จ านวน 1 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งหมด ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน   55,000 

 
โอนตั้งรายการใหม่       

ล าดับ
ที ่

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

1 สาธารณสุข  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  ลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์งานบ้านงาน

ครัว 
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ านวน 4 เครื่อง 38,000 

2 สาธารณสุข  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน  ๑ 
ตัว 

17,000 

รวมตั้งรายการใหม่ 2 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งหมด ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน 55,000 
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        โอนตั้งรายการใหม่   จ านวน  3 โครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   3,392,000  บาท 
  

 

 
 
 

 

  
                      

ล าดับที่ แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ              
1 อุตสาหกรรม

และการ
โยธา   

ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

งบ
ลงทุน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง        
สิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน)        
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่  4   

-เพ่ื อจ่ ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์             
(ห้องทะเบียน) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
33.50 เมตร หรือคิดพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 234.50  
ตารางเมตร บริเวณทางเชื่อมอาคารไม่น้อยกว่า 19.24  
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน  1  
ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง
ก าหนด)  

2,800,000 

แบ่งเปน็ เงินอุดหนุน  2,100,000 บาท  เงินรายได้  700,000  บาท 

2 
 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา   

ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

งบ
ลงทุน 
 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง      
สิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างห้องน้ า บริเวณภายในส านักงาน           
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4   
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างห้องน้ า ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว  9.00 เมตร หรือคิดพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 36 .00 ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียด
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบล โพธิ์กลางก าหนด)  

432,000 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  432,000  บาท 
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ล าดับที่ แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ งบประมาณ 

3 อุตสาหกรรม
และการ
โยธา   

ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนภายในส านักงานเทศบาลต าบล 
โพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่  4  
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ รื้อเกาะกลางถนน ขนาดพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 88.72 ตารางเมตร พร้อมรื้อผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.95 เมตร ยาว 45.50 
เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 88.72 ตารางเมตร 
เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้า ออก) ขนาดผิว
จราจร กว้างเฉลี่ย 14.70 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 117.60 
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้ งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่
เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  

160,000 
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นายวิฑูรย์ สาก าปัง      - ตามท่ีท่านนายกได้แถลง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที ่
ประธานสภาฯ  ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวนเงินทั้งสิ้น 

4,185,700 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้น
ครบั 

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี - อนุมัติ 10 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายวิฑูรย์ สาก าปัง     - ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ด้วยมติอนุมัติ  
ประธานสภาฯ             10 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ครับ 
มติทีป่ระชมุ               ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ด้วยมติ  
                             อนุมัติ 10 เสียง ไม่อนุมัติ -ไม่มี- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่  5       เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(ครั้งที่ 2) จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 4,205,700 บาท  

นายวิฑูรย์ สาก าปัง      - ต่อไประเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัตกิันเงินกรณมีิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี  
ประธานสภาฯ            งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ครั้งที่ 2 จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 4,205,700 

บาท ขอเชิญท่านนายกแถลงญัตติครับ 
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท  - ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผม นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท  

  นายกเทศมนตรีฯ ครับ ขออนุญาตเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖4 

หลักการ 
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ในการกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

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

          1. หมวดค่าครุภัณฑ์              จ านวน 15 โครงการ  งบประมาณ     813,700 บาท  
          2. หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 3 โครงการ  งบประมาณ  3,392,000 บาท 

รวมทั้งหมด 18 โครงการ รวมจ านวนเงินทั้งหมด 4,205,700 บาท (ส่ี
ล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการ ที่ได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบล 
โพธิ์กลาง 
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นายกิติพงศ์ พงศส์ุรเวท -                                ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
นายกเทศมนตรีฯ                       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

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

              กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้
กันเงนิไว้ 
             กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน  

                                            จงึกราบเรียนท่านประธาน และทา่นสมาชิกโปรดพิจารณาต่อไปครับ 
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รายงานการขออนุมัติกันเงิน (กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)  ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
หมวดค่าครุภัณฑ์  

 
 

 

ล าดับที่ แผนงาน งาน ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ จ านวนเงิน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน  พนักพิงสูง    จ านวน  1  ตัว 12,000 ส านักปลดัเทศบาล  
2 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน    จ านวน  40  ตัว 120,000 ส านักปลดัเทศบาล  
3 บริหารงานท่ัวไป บริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้บุนวม    จ านวน  200  ตัว 100,000 ส านักปลดัเทศบาล  
4 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว    จ านวน  ๑๐  ตัว 17,000 ส านักปลดัเทศบาล  
5 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะเคียง    จ านวน  4  ตัว 20,000 ส านักปลดัเทศบาล  
6 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน โพเดียม    จ านวน  1 ตัว 40,000 ส านักปลดัเทศบาล  
7 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน โพเดียมอะครลิิค    จ านวน  1 ตวั 30,000 ส านักปลดัเทศบาล  
8 บริหารงานทัว่ไป บริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ ชุดประชุม Conference  System ห้องประชุม   

จ านวน  1 ชุด 
136,000 ส านักปลดัเทศบาล  

9 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์  แอล  อ ี ดี (LED TV) แบบ Smart  TV 
ขนาด  85  นิ้ว     จ านวน  1  เครื่อง 

100,000 ส านกัปลดัเทศบาล  

10 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์  แอล  อี  ดี (LED TV) แบบ Smart  TV 
ขนาด  43  นิ้ว     จ านวน  1  เครื่อง 

13,700 ส านักปลดัเทศบาล  

11 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ กล้องถา่ยภาพ ดิจิตอล พร้อมเลนส์และแฟลช 
จ านวน  1  ชุด 

90,000 ส านักปลดัเทศบาล  

12 บริหารงานท่ัวไป บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  แบบท่ี  ๒  จ านวน ๑ เครื่อง 20,000 ส านักปลดัเทศบาล  
13 การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร ครุภณัฑ์การเกษตร ปั๊มจุ่มดดูโคลน  1  แรงม้า  750 วัตต์  จ านวน  3  เครื่อง 60,000 ส านักปลดัเทศบาล  

รวมทั้งสิ้น -เจ็ดแสนห้าหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน- 758,700   
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รายงานการขออนุมัติกันเงิน (กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสาธารณสุข) 
อนุมัติเมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

หมวดค่าครุภัณฑ์  
ล าดับ

ที ่
แผนงาน งาน ประเภท โครงการ จ านวนเงิน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 สาธารณสุข 
บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 4 
เครื่อง  

38,000 กสธ.   

2 สาธารณสุข 
บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์   

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 1 ตัว  

17,000 กสธ.   

รวมทั้งสิ้น ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน 55,000     
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กองช่าง เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

          โครงการกันเงิน (กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)  จ านวน  3  โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,392,000  บาท 
 

 
 
 

ล าดับที่ แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการโอนตั้งรายการใหม่  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขอกันไว้              
1 อุตสาหกรรม

และการ
โยธา   

ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

งบ
ลงทุน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง      
สิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน )        
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง บา้นหนองพลวงมะนาว หมู่ที่  4   

-เพ่ื อจ่ ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์             
(ห้องทะเบียน) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
33.50 เมตร หรือคิดพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 234.50  
ตารางเมตร บริเวณทางเชื่อมอาคารไม่น้อยกว่า 19.24  
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายโครงการฯ จ านวน  1  
ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง
ก าหนด)  

2,800,000 

แบ่งเป็น เงินอุดหนุน  2,100,000 บาท  เงินรายได้  700,000  บาท 

2 
 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา   

ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

งบ
ลงทุน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง       
สิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่ อสร้ างห้ องน้ า  บริ เวณ ภายในส านั กงาน           
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่  4   
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างห้องน้ า  ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว  9.00 เมตร หรือคิดพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 36 .00  ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย (รายละเอียด
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  

432,000 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  432,000  บาท 
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กองช่าง เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ต่อสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                      

 
 

ล าดับที่ แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการโอนตั้งรายการใหม่  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขอกันไว้              

3 อุตสาหกรรม
และการ
โยธา   

ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง       
สิ่งสาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงถนนภายในส านักงานเทศบาลต าบลโพธิ์
กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  4  
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  รื้อเกาะกลางถนน ขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า  88.72  ตารางเมตร พร้อมรื้อผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.95 เมตร ยาว 45.50 
เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 88.72 ตารางเมตร  
เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้า ออก) ขนาดผิว
จราจร กว้างเฉลี่ย 14.70 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 117.60 
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้ งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ จ านวน  1  ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่
เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด)  

160,000 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   160,000  บาท รวมตั้งรายการใหม่  3 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,392,000 
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นายวิฑูรย์ สาก าปัง      - ตามที่ท่านนายกได้แถลง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไมมี่กระผมขอมต ิ
ประธานสภาฯ           จากที่ประชุม อนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564  

  ครั้งที่ ๒ จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 4,205,700 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี  - อนุมัต ิ10 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
เลขานุการสภาฯ 

นายวิฑูรย์ สาก าปัง   - ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ             ครั้งที่ ๒ ด้วยมติอนุมัต ิ10 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ครับ 

มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ครั้งที่ ๒) จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 4,205,700 บาท ด้วยมติอนุมัติ 10 
เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี - งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายวิฑูรย์ สาก าปัง   - ต่อไประเบียบวาระท่ี ๖ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรในวาระนี้ไหมครับ เชิญท่าน 
ประธานสภาฯ           วิเชียร ศิรสิถิตย์ ครับ 

จ.ส.อ.วิเชียร์ ศิริสถิต  - (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑     

นายวิฑูรย์ สาก าปัง   - เชิญท่าน วิเชียร ศิรสิถิตย์ ครับ 
ประธานสภาฯ            

จ.ส.อ.วิเชียร ์ศิรสิถิตย์- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม จ่าสิบเอก    
สมาชิกสภาฯ เขต ๑    วิเชียร์ ศิริสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เขต ๑ มีเรื่องที่จะเรียนเพ่ิมเติมนะ

ครับ ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับ ที่ได้มีโครงการในการเปลี่ยนหลอดไฟ
สาธารณะที่หมู่ ๘ จากหลอดไฟธรรมดา มาเป็นหลอด LED ขณะนี้ติดตั้งไปแล้ว 40 
หลอด และผมได้ติดตามดูแลอ านวยความสะดวกให้กับช่างและเจ้าหน้าที่จนแล้วเสร็จ 
และได้รบัความชื่นชมจากชาวบ้านเป็นอย่างดี และเราได้ท าแบบสอบถามซึ่งขณะนี้ก าลัง
ด าเนินการอยู่ คิดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในอาทิตย์หน้าและแจ้งให้เทศบาลได้รับทราบ 
ชาวบ้านได้ฝากขอบคุณท่านนายกมาด้วย โดยเฉพาะกองช่าง และขอบคุณท่านสมาชิก
ได้มาร่วมกันดูแลทั้งสองเขต ในเรื่องที่ 2 นะครับ ในเรื่องการซ่อมไฟใหญ่ในถนน
สาธารณะเส้นหลัก ปัจจุบันหมู่ ๘ ติดครบทุกหลอดแล้ว ก็มีปัญหาอยู่เป็นบางหลอด  
ใช้งานมานาน เกิดความเสื่อม เมื่อเกิดความร้อนมันจะดับเมื่อเย็นแล้วก็จะติด ผมก็ได้
แจ้งให้พ่ีน้องบริเวณนั้นแจ้งขอรับการสนับสนุน เขียนค าร้องให้ช่างออกไปตรวจสอบ 
ปัญหาที่รอการด าเนินการขณะนี้ก็คือเรื่องต้นไม้บริเวณหลังวัด ผมก าลังให้ผู้ที่อยู่บริเวณ
นั้นขอรับการสนับสนุนและร้องเรียนขึ้นมา และถนนทั้งสองฝั่งท่านนายกก็ได้กรุณา
ด าเนินการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เราไปดูแล ช ารุดเยอะมากครับ มีต้นไม้ล้มทับบ้านของ
ชาวบ้าน เมื่อเช้าผมเข้าไปดู ผมได้เอาแบบค าร้องไปให้เขียนและถ่ายรูปส่งมา ยังไม่ได้มี
อะไรมากมายแต่ตอนนี้ต้นไม้มีอยู่ต้นนึงครับ ทางฝั่งทิศตะวันตก ฝั่งถนนเบญจพลขาหมู
ไปถึงค่ายสุระ นอกนั้นยังไม่มีอะไร และเรื่องน้ าท่วมหลายท่านได้ช่วยกัน ช่วงนี้มีฝนตก
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จ.ส.อ.วิเชียร์ ศิรสิถิตย์- พายุเข้า ก็ฝากท่านประธานไปยังท่านนายกนะครับ มีหลายจุดที่ชาวบ้านยังเดือดร้อนอยู่  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑    ก็จะเป็นเรื่องการก่อสร้างอาคารรุกล้ า และเทพ้ืนออกมาจนถึงถนนหลักและได้วางท่อน้ า 

บ้านไหนที่มีท่อน้ าอยู่แล้ว เมื่อมันพ้นปากท่อเข้าไปมันก็ไม่สามารถระบายน้ าต่อไปได้ ก็
ขอฝากท่านนายกเข้าไปตรวจสอบ ตอนนี้ก าลังให้เขียนค าร้องเข้ามา ในส่วนของหมู่ 10 
ที่ผมรับผิดชอบอยู่ ผมกับท่านอรทัย ไชยค า บางวันเราจะผลัดเปลี่ยนกันไปดูแล เรื่อง
หลอดไฟแถวหมู่บ้านประวรรณดา ต้องขอบคุณท่านนายกนะครับ ไฟติดหมดทุกหลอด 
ชาวบ้านพึงพอใจ และเนื่องมาจากช่วงนี้มีพายุ ร่องน้ าภายในชุมชนโพธิ์กลาง ๒ บริเวณ
ปากทางเข้า มีอยู่จุดหนึ่งทรุดลงไปและมีขยะอุดตัน น้ าไหลลงไปด้านล่างไม่ได้ น้ าก็ล้น
เข้าไปในโครงการ ชาวบ้านเดือดร้อนกันมากถ้าฝนยังตกอยู่ นี่จุดที่หนึ่งนะครับ จุดที่สอง
นะครับ ซอยสุดท้ายในท้ายโครงการเป็นแหล่งรวมน้ า ทั้ง 14 ซอย น้ าจะไหลลงซอย 
13 เพราะข้างหลังนอกรั้วติดสนามกอล์ฟจะเป็นจุดทิ้งน้ า ท่อน้ าเล็กมาก แต่รับน้ าทั้ง
ชุมชน จึงกราบเรียนท่านประธานมายังท่านนายกนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายวิฑูรย์ สาก าปัง    - ขอบคุณท่านวิเชียรครับ มีใครอีกไหมครับ  
ประธานสภาฯ 

นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - (ยกมือ) 
นายกเทศมนตรีฯ 

นายวิฑูรย์ สาก าปัง    - เชิญท่านนายกครับ  
ประธานสภาฯ 

นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ผม นายกิติพงศ์  
นายกเทศมนตรีฯ        พงศ์สรุเวท ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกท่ีได้กรุณากล่าวถึงการปฏิบัติงาน  
 
นายวิฑูรย์ สาก าปัง    - ขอบคุณท่านนายกครับ มีใครจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีใครเสนอแล้ว ผม 
ประธานภสาฯ           ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ

ปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา 1๗.๐0 
 

                                                   (ลงชื่อ)      ภัทรกันย์  แสวงมี  ผู้จดรายงานการประชุม 
                             (นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี) 

                           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
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คณะกรรมการชุดตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที ่1 ตุลาคม 
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 30 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
 

(ลงชื่อ)       วิฑูรย์  สาก าปัง           ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

           (นายวิฑูรย์ สาก าปัง) 
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