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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖4 

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมท้าวสุรนารี 

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

ผู้มาประชุม  
1 นายวิฑูรย์ สาก าปัง ประธานสภาเทศบาล 

2 นางศศิญากร สิงห์ทอง รองประธานสภาเทศบาล 

3 นายสาตร์ โคนกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 

4 ร้อยตรีสัมฤทธิ์ จันทร์นอก สมาชิกสภาเทศบาล 

5 นางอ าไพ นาคสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 

     6 จ่าสิบเอกวิเชียร ศิริสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 

7 นายสุรินทร์ ศรีบ ารุง สมาชิกสภาเทศบาล 

8 นายรัฐพล กันกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล 

9 นางอนุสรา เกษาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

10 นางรัตนา สุขกุล สมาชิกสภาเทศบาล 

11 นางสาวอรทัย ไชยค า สมาชิกสภาเทศบาล 

12 นางสุวิภา ราษฎรดี สมาชิกสภาเทศบาล 

13 นางสาวภัทรกันย์ แสวงม ี เลขานุการสภา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม(ฝ่ายบริหาร) 
 

1 นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรี 

2 นางธนิศร บุญหมื่นไวย รองนายกเทศมนตรี 

3 นายสุรินทร์ เผลอกระโทก รองนายกเทศมนตรี 

4 นางสาวศิรินันท์ ปิ่นรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5 นางพรพรรณ ดวงบุปผา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 
 
 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

    9     จ่าเอกเมอืงแมน ทองนอก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  

    10             นายภูมิประพันธ์ โตชัยภูมิ       นิติกรช านาญการ  
  

   
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี      - เชิญท่านประธานสภาฯ และรองประธานสภา จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และน า 
เลขานุการฯ                 สมาชิกสวดมนต์ 

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
โพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

นายวิฑูรย์ สาก าปัง        - กราบเรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ประธานสภาฯ             ท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  
                              2 ประจ าป ี2564 ครับ ต่อไปผมขออนุญาตให้รองประธานสภาฯ ชี้แจงครับ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง   - ค่ะ ดิฉันนางศศิญากร สิงห์ทอง รองประธานสภาฯ ขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่แทน 
รองประธานสภาฯ        ประธานสภาคะ่ 

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางศศิญากร สิงห์ทอง   - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ขอแจ้งให้ที่ 
รองประธานสภาฯ         ประชุมทราบ ๑ เรื่อง  เนื่องด้วยเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง มีรถจักรยานยนต์ที่จอดท้ิงไว้ 
                               จ านวนหลายคัน ซึ่งไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานเห็นควรน ามาดัดแปลง เพ่ือใช้ประโยชน์  
                               ฃในด้านต่าง ๆ ในการด าเนินงานของทางราชการมากยิ่งขึ้น   

          ข้อเท็จจริง สป. มีความประสงค์จะขอใช้รถจักรยานยนต์  เพ่ือดัดแปลงเป็ น  
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เพ่ือใช้ประโยชน์ทางราชการในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
เช่น รับ - ส่งหนังสือ แจกจ่ายถุงยังชีพ แจกข้าวกล่องผู้ถูกกักตัว 14 วัน จาก
สถานการณโ์ควิด 19 เป็นต้น จึงขออนุมัติใช้รถจักรยานยนต์ จ านวน 5 คัน ดังนี้ 

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 
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นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ๑.รถจักรยานยนต์ สังกัด กค. ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ 125 ซีซี  สีส้ม - เทา หมายเลข 
รองประธานสภาฯ         ครุภัณฑ์  009-49-0002 หมายเลขทะเบียน  คษค  962  นครราชสีมา   
   ๒.รถจักรยานยนต์ สังกัด กค. ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ 125 ซีซี สีเขียว หมายเลขครุภัณฑ์  

009-49-0003  หมายเลขทะเบียน  คษค  963  นครราชสีมา   
 3. รถจักรยานยนต์ สังกัด กช. ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ 110 ซีซี สีน้ าเงิน-ด า หมายเลข
ครุภัณฑ์  009-53-0008 หมายเลขทะเบียน  งพว  132 นครราชสีมา  
4. รถจักรยานยนต์  สังกัด สธ. ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ 110 ซีซี สีด า-แดง หมายเลข
ครุภัณฑ์  009-54-0009 หมายเลขทะเบียน งวด  795 นครราชสีมา   
 5. รถจักรยานยนต์  สังกัด กค. ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ 110 ซีซี สีขาว-ด า หมายเลข
ครุภัณฑ์  009-58-0010 หมายเลขทะเบียน  1กด  8408  นครราชสีมา   
 ข้อพิจารณา เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน
วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเดิม หากพิจารณาเห็นว่าจะท าให้ได้ใช้
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบ 

มติที่ประชุม              รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2       เรื่อง   รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
                                     ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 
นางศศิญากร สิงห์ทอง   - ต่อไประเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
รองประธานสภาฯ        สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ขอเชิญเลขานุการ  
                              ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 

นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
เลขานุการฯ               เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการชุดตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจ   
                             รายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที ่16 สิงหาคม 2564 มีทั้งหมด 19 หน้า ซึ่งได้แจกให้  
                             สมาชิกทุกทา่นแล้ว ท่านใดประสงคจ์ะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม สามารถแจ้ง 
                             เลขาฯ ให้ด าเนินการแก้ไขได้ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง   - มีท่านใดจะเสนออะไรให้แก้ไขอีกหรือไม่ ไม่มีนะคะ ดิฉันขอมติที่ประชุมสภา 
รองประธานสภาฯ       สมาชิกท่านใดรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่  
                            3 ครั้งที ่1 ประจ าปี 2564 ยกมือขึ้นค่ะ                    

มติทีป่ระชุม             ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัย 
                           ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ด้วยมติรับรอง 10  
                           เสียง ไม่รับรอง - ไม่มี- งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ต่อไประเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รองประธานสภาฯ        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขอเชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ เชิญคะ่ 
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นายกิติพงศ พงศ์สุรเวท - เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
นายกเทศมนตรีฯ        และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิติพงศ์ พงศส์ุรเวท ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
หลักการ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ในการโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  

เหตุผล ด้วยได้รับค าร้องจากส่วนราชการในเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ว่ามีความจ าเป็น 
ที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
รายการโอนลด  
1.ส านักปลัด จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท  ประกอบด้วย  

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบประมาณตั้งไว้ 
๑,๐๒๓,๙๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
เบิกจ่าย ๖๓๑,๓๗๑ บาท (-หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน -)  
งบประมาณคงเหลือ ๓๙๒,๕๒๙ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาท
ถ้วน-) เหน็ควรโอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)   
2. กองคลัง จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 54,000 บาท ประกอบด้วย  
2.1 งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย 
๕๓,๗๓๖.- บาท คงเหลือ ๙๖,๒๖๔.- บาท เห็นควรโอนลด ๕๔,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสี่
พันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท 

ประกอบด้วย  
3.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน แผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบประมาณตั้งไว้  ๒ ,๗๒๐ ,๒๕๐ บาท โอนลด  
๒๖๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเบิกจ่าย ๑,๒๙๑,๙๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๑,๑๖๓,๓๑๐ บาท เห็นควรโอนลด ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) รวมทั้งสิ้น
จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 604,000 บาท  
รายการโอนเพิ่ม  

1. กองช่าง จ านวน 1 โครงการงบประมาณ 550,000 บาท ประกอบด้วย  
1.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุงส านักงาน
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณตั้งไว้ ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท เห็นควรโอนเพ่ิม  ๕๕๐,๐๐๐ 
บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
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นายกติิพงศ์ พงศ์สุรเวท  - รายการโอนตั้งรายการใหม ่ 
นายกเทศมนตรีฯ        1. ส านักปลัดจ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 54,000 บาท ประกอบด้วย  

1.1 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้า
ขาว) จ านวน ๒๐ ตัว แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เห็นควรตั้งรายการ
ใหม่ ๓๔,๐๐๐.-  บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- หน้าโต๊ะท าด้วยไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดตันเต็มแผ่น หนา 25 มม. ด้านบนปิดทับด้วยลามิเนต
ชนิดขาวมันและฟิโนลิคเรซิน ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ มม. ด้านล่างเคลือบเมลามีน
คละสี  ปิดขอบ PVC สีด าหนา ๑ มม. โดยรอบด้วยเครื่องจักรอัดกาว HOTME อุณหภูมิ
สูง แผ่นหน้าโต๊ะรวมความหนาไม่น้อยกว่า ๒๓ มม. 
- ส่วนประกอบชุดโครงขาโต๊ะคานบน ส าหรับยึดแผ่นหน้าโต๊ะเป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยม 
ขนาด ๑ ๑/๔ x ๑ ๑/๔ พ่นสีอีพ็อคซี่อบด้วยความร้อนอุณหภูมิสูงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ 
องศาเซลเซียส ขา H ทั้งสองข้างเป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยม ขนาด ๑ ๑/๔ x ๑ ๑/๔ ชุบ
โครเมี่ยมอย่างดี พร้อมติดปุ่มปลายขาสามารถปรับระดับสูงต่ าได้  จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
1.2 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  
แบบที่ ๒) จ านวน ๑ เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป เห็นควรตั้ง
รายการใหม่ ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔  core) 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
- มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB 
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๙.๗ นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๘x
๑,๕๓๖ Pixel 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (๘๐๒.๑๑b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS 
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ ๔G หรือดีกว่า  แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) 
- มีอุปกรณ์การเขียนทีส่ามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑.๒ Megapixel 
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘ Megapixel 

          จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณร่ายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา 
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นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ตามท่ีท่านนายกได้แถลง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมคะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติ 
รองประธานสภาฯ       ที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวนเงิน  

        ๖๐๔,๐๐๐.-บาท (-หกแสนสี่พันบาทถ้วน-) ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 

มติทีป่ระชุม             ที่ประชุมมีมติอนุมตัิโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2564 ด้วยมติอนุมัติ  
       10 เสียง ไม่อนุ มัติ  - ไม่ มี - งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรอง

ประธานสภา ) 
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ต่อไประเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  
รองประธานสภาฯ      พ.ศ. 2564 ขอเชิญท่านนายกแถลงญัตติ เชิญค่ะ 
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท 
นายกเทศมนตรีฯ       ขอเสนอญัตติขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

       หลักการ 
 เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม        
ประจ าปีงบประมาณ 2564  
เหตุผล 
ด้วยได้รับค าร้องจากเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ว่ามีความจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้  
จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 38 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,293,500.- บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

        1. รางระบายน้ า 4 โครงการ   เป็นเงินจ านวน  2,327,000.- บาท 
           2. ถนน คสล. 23 โครงการ   เป็นเงินจ านวน  7,806,500.- บาท 
           3. ถนน Asphaltic Concrete  7 โครงการ   เป็นเงินจ านวน  4,260,000.- บาท 
           4. ขยายไหล่ถนน 1 โครงการ   เป็นเงินจ านวน      80,000.- บาท 
           5. ปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ า 2 โครงการ  เป็นเงินจ านวน    600,000.- บาท 
           6. ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 โครงการ   เป็นเงินจ านวน    200,000.- บาท 

เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง มียอดเงินสะสม ณ วันที่  13 สิงหาคม 2564 จ านวน  
19,726,797.38 บาท สามารถน ามาใช้ได้ จ านวน 19,726,797.38 บาท แต่จะจ่าย
ขาดเงินสะสมครั้งนี้เพียง 15,293,500 บาท (-สิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้า
ร้อยบาทถ้วน-) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น กระผมจึงน าเสนอเรื่องดังกล่าวมาเพ่ือขออนุมัติจากสภา
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ตามรายการดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านเลขที่ ๗๗๗ ถึงรางระบายเดิมซอย ๑๒ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ต าบล 
โพธิ์กลาง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐  บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ 
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
นายกเทศมนตรีฯ              ขนาดกว้างภายใน ราง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อม 

จัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ 
ที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

  ๒. โครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete  สายทางซอย ๑๒  บ้านหนองปรือ  หมู่ที่  ๑  
ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)  

- ซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร  กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๕๐.๐๐  เมตร   
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕  เมตร หรือคิดพ้ืนที่ Asphaltic Concrete  ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐.๐๐  ตารางเมตร  
พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียด
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 

๓. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ฮ.ตก บ้านหนอง
ปรือ หมู่ที่ ๑ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาท
ถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ 
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร  กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐  
เมตร ยาว ๕๓.๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๒๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ 
ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่ เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

๔. โครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางซอย ๑๐ บ้านหนองปรือ  
หมู่ที่ ๑ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-  บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าด าเนินการ 

- ซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว  
๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า  
๑,๐๐๐.๐๐  ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ 
ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่ เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
๕. โครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางซอย ๙ บ้านหนองปรือ หมู่
ที่ ๑ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าด าเนินการ 
- ซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร  
ยาว  ๒๓๐.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๐๕  เมตร หรือคิดพ้ืนที่ Asphaltic Concrete  ไม่น้อยกว่า  
๖๙๐.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่ เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 
๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัยโชคแยกที่  ๓ บ้านหนองปรือ หมู่ที่  ๑ ต าบลโพธิ์กลาง 
งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ 
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก                          
นายกเทศมนตรีฯ       ขนาดกว้างภายใน ราง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อม 

จัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตาม 
แบบทีเ่ทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
๗. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ บ้าน      
หนองปรือ หมู่ที่ ๑ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐ บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ 
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร   
ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 
๘. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่  
๙  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ ๒ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๗๔๗,๕๐๐ บาท (-เจ็ดแสนสี่หมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ 
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๓๐.๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ า 
๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ 
ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 

๙. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าสระน้ าหนอง
ไผ่ หมู่ที่ ๒ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐ บาท (-สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐  
เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  
๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร และยกระดับรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า  
๕๖.๐๐  เมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่ เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 
๑๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางข้าง
บ้านเลขที่ ๖๓๑ ถึงบ้านเลขที่ ๕๙๙ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 
๔๕๐,๐๐๐ บาท (-สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  
- ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว  Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร                  
กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่ 
Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้าย 
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ      ต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านเลขที่ ๙๙ ถึงบ้านเลขที่ ๕๘๔ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓  
ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการ 
- ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ขนาดกว้างภายใน ราง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อม
จัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตาม
แบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ่อน้ าสาธารณะ
(สระหนองค่อม) บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- 
บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐  เมตร 
ยาว ๒๐๐.๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้ งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 

๑๓. โครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๑๑ 
บ้านหนองพลวงน้ อย หมู่ที่  ๓  ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ  ๕๐๐ ,๐๐๐.- บาท  
(-ห้าแสนบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  
- ซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐ .๐๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่  Asphaltic Concrete  
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเฉลิมพระเกียรติ
ซอยส านักสงฆ์ธรรมวินัยพุทธโอษฐ์ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๓ ต าบลโพธิ์กลาง  
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ๑๕. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสุวรรณทวี  
นายกเทศมนตรีฯ     ทรัพย์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ต าบลโพธิ์กลาง  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท  

(-ห้าแสนบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย  
- (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน      
อุตสาหกรรมและโยธา 

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดารัตน์ แยกข้าง
บ้านเลขที่  ๕๕๔ เชื่อมซอยอยู่สุข บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่  ๓ ต าบลโพธิ์กลาง  
งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ 

- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๖.๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔๔.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 

 ๑๗. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้าง
บ้านเลขท่ี ๖๕๖ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(-ห้าแสนบาทถ้วน-)  
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐  เมตร  
ยาว ๖๐.๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในราง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียด
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 
๑๘. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองน้อย  
บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่  ๔  ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสน
บาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - ๑๙. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศรีโพธิ์กลาง ซอย 
นายกเทศมนตรีฯ      ๑๑ เชื่อมซอยไผ่หวาน บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ  

๑๕๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐  เมตร 
ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย  
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน 
อุตสาหกรรมและโยธา 

๒๐. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขท่ี ๕๖/
๒ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ 
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐  เมตร 
ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 

๒๑. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ 
๕๑๕ เชื่อมซอยบ้านเลขที่  ๗๔๑ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่  ๔ ต าบลโพธิ์กลาง 
งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท  (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐  เมตร  
ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 
๒๒. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเทพพิมาน ๓ 
บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่น
สองพันบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  

- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐  เมตร 
ยาว ๒๐.๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ 
ตารางเมตร  พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 
๒๓. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างเทศบาลฯ
เชื่อมซอยไผ่หวาน บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่  ๔ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท  (-ห้าแสนบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
นายกเทศมนตรีฯ         ยาว ๒๐๓.๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  

๘๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ 
ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

๒๔. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางซอยข้าง
บ้านเลขที่  ๑๔๓ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่  ๔ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 
๑๘๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร  
ยาว ๙๐.๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียด
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 

๒๕. โครงการซ่อมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางข้าง รพ. สต.หนอง
พลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาท
ถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  

- ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจร                 
กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่ 
Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล
ต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
๒๖. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างซอยหุนทะเล ๒ บ้านหนอง
พลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน-)  
- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓๕.๐๐  
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตาม
แบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

๒๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พัก ๓ ชุด ซอยข้างบ้านเลขที่ ๖๘๐ บริเวณบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ต าบลโพธิ์กลาง  
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน- เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ 
- ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐  
เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมบ่อพัก ๓ ชุด พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ ์
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง
นายกเทศมนตรีฯ      ก าหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

๒๘. โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสวัสดิ์   
บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๑๖๓,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่น
สามพันบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ 
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐  
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน 

        อุตสาหกรรมและโยธา 
๒๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเทพทัศน์  หมู่ที่  ๘                 
ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการ  
- ก่อสร้างถนนขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน ๐.๐๔ เมตร ยาวรวม ๒๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๐๕ เมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) 
๓๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเพ็ชรทะเล บ้านศรีสมบูรณ์ 
หมู่ที่ ๘ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ 
- ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๗๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๔๖.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร หรือปริมาณคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๘  
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 
๓๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยย่อยรวมวิทย์ ข้างบ้านเลขที่ 
๗๕๐ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่
หมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๗๒.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตาราง
เมตร  พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียด 
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
นายกเทศมนตรีฯ      โยธา 

๓๒ .โครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก  สายทางซอยย่อย เธียรวรรณ  
ข้างบ้านเลขที่ ๕๒ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่๘ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท (-
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๗.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตาราง 
เมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียด 
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ 

        โยธา 
๓๓ .โครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก  สายทางซอยย่อย เธียรวรรณ                       
ข้างบ้านเลขท่ี ๓๔๔ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท  
(-สามหมื่นหกพันบาทถว้น-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  

- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๖.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียด
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 
๓๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยย่อยเธียรวรรณ ข้าง 
บ้านเลขท่ี  ๒๔๕ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ  ๑๘๘,๐๐๐ บาท 
(-หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๒.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕   เมตร 
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๔.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร หรือปริมาณคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๙๐.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย 
(รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด ) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 
๓๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางไป
บ้านพักพัฒนาที่  ๒ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์  หมู่ที่  ๙ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ 
ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงส่วนซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ผิวจราจร 
กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย  ๐.๐๕ เมตร 
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงส่วนซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete ผิวจราจร 
นายกเทศมนตรี      กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาณ 

Asphaltic Concrete รวมไม่น้อยกว่า 3,๐0๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล
ต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
๓๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่
ที่ ๙ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๙๗๗,๐๐๐  บาท (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  
- ก่อสร้างรางระบายน้ าสี่ เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑ .๕๐ เมตร  
ยาว ๔๕๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕๒.๐๐ เมตร 
- ขนาดกว้างเฉลี่ ย  ๓ .๐๐  เมตร ยาว ๒๒๐ .๐๐  เมตร ลึ ก เฉลี่ ย  ๑ .๕๐  เมตร                
หรือความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียด
ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 
๓๗. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ า บริเวณข้างป้อม
ต ารวจ ซอยไปหมู่บ้านประวรรณดา หมู่ที่ ๑๐ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  

- ก่อสร้างขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือคิดพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๖๘ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๖.๐๐ เมตร ลึก
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร  พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
จ านวน ๑ ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
๓๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๘๔ บ้านหนองไผ่
พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ต าบลโพธิ์กลาง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน- เพ่ือ
จา่ยเป็นค่าด าเนินการ  
- ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ยาว  ๒ ๐๐ .๐ ๐  เมตร  หนาเฉลี่ ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิ ด พ้ื นที่ คอนกรีต ไม่ น้ อยกว่ า  
8๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๑ 
ป้าย (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลโพธิ์กลางก าหนด) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา 

       รวม ๓๘ โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น ๑๕,๒๙๓,๕๐๐ บาท 
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง มียอดเงินสะสม ณ วันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน  
๑๙,๗๒๖,๗๙๗.๓๘ บาท สามารถน ามาใช้ได้ จ านวน ๑๙,๗๒๖,๗๙๗.๓๘ บาท  
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - แต่จะจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้เพียง ๑๕,๒๙๓,๕๐๐ บาท (-สิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่น 
นายกเทศมนตรีฯ        สามพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ  

        เงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น กระผมจึงน าเสนอเรื่องดังกล่าวมาเพ่ือขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ตามรายการดังกล่าวข้างต้น กระผมจึงขอ
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
นางศศิญากร สิงห์ทอง     - ตามท่ีท่านนายกได้แถลง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมคะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมตทิี ่
รองประธานสภาฯ       ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนเงิน  

        ๑๕,๒๙๓,๕๐๐.- บาท (-สิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-) กรุณายก 
        มือขึ้นค่ะ 

มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมติอนุมตัิจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยมติ  
       อนุมัติ 10 เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี - งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรอง

ประธานสภา ) 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่อง ญัตติขออนุมัติกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ต่อไประเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
รองประธานสภาฯ        (กสท.) ขอเชิญท่านนายกแถลงญัตติค่ะ 
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง และผู้
นายกเทศมนตรีฯ        ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตีต าบลโพธิ์กลาง ขอ 

        เสนอญัตติขออนุมัติกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ดังนี้ 
        หลักการ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ในการขอกู้เงินจากเงินทุน  
        ส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 

เหตุผล  ด้วยได้รับค าร้องจาก กองช่าง ว่ามีความจ าเป็นต้องขอกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริม
กิจการ  เทศบาล (กสท.) จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 7,930,000.- บาท เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้  

       1.โครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาด 10 ตัน  
ล้อหน้าเป็นล้อเหล็กหน้าเรียบ และล้อหลังเป็นล้อยาง เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  
มีก าลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า 2 ,800 รอบต่อ
นาท ี จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 3,230,000.- บาท 

        2. โครงการจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิคและ  
กระเช้ าซ่อมไฟฟ้าท างานได้สู งไม่น้ อยกว่า  18 เมตร จ านวน 1  คัน เป็น เงิน
4,700,000.- บาท  
เนื่องจาก กองช่าง เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง มีภารกิจในการก ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหา  
การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน (ถนนและไฟฟ้า) แก่ราษฎรในพ้ืนที่เทศบาล ท าให้กอง
ช่าง เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง จ าเป็นต้องจัดหารถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน และรถ
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เพ่ือใช้ 
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท - เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน (ถนนและไฟฟ้า)  
นายกเทศมนตรีฯ        ซ่ึงจ าเป็นต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน ภายในพ้ืนที่ อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพ่ือ
ดูแลทุกข์สุขของราษฎรในพ้ืนที่ได้อย่างใกล้ชิดและทันต่อสถานการณ์และเพ่ือเป็นการ
ป้องกันอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตของประชาชน เนื่องจากถนนและไฟฟ้าอีกด้วย เพ่ือให้
การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ กระผมจึงน าเสนอเรื่องดังกล่าว มาเพ่ือขออนุมัติเงินจาก
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ตามท่ีท่านนายกได้แถลง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมคะ เชิญท่าน สท.วิเชียร 
รองประธานสภาฯ       ศิริสถิต ค่ะ 
 
จ่าสิบเอกวิเชียร ศิริสถิตย์  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กราบเรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และท่านนายก 
สมาชิกสภาฯ เขต 1       เทศมนตรีต าบลโพธิ์กลางกระผมจ่าสิบเอก วิเชียร  ศิริสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลโพธิ์กลาง เขต 1 ครับ ในเรื่องของการกู้เงินนะครับ ขออนุญาตได้อภิปราย
เพ่ิมเติมนะครับ ตามที่ท่านนายกได้แถลงเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นงบ
จ่ายขาดหรือโอนงบต่าง ๆ นะครับ ในขณะนี้ นายกเทศมนตรีฯ ได้ใช้เงินเพ่ือเป็น
ประโยชน์ไปเยอะแยะมากมายเลย ผมเห็นว่าการกู้เงินในครั้งนี้เป็นประโยชน์กับพ่ีน้อง
ชาวต าบลโพธิ์กลาง และผมเห็นด้วยนะครับ อย่างเช่นของกองช่าง ๒ โครงการ คือซื้อ
รถบดล้อเหล็ก รวมทั้งรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ซึ่งในขณะนี้ เทศบาลของเรา ซึ่งในคราวที่
แล้วผมได้ชี้แจงในที่ประชุมไปแล้วว่า เราได้เดินหน้าในการ ซ่อมไฟไปได้เยอะมาก และ
ก็ต้องขอขอบคุณกองช่างขอบคุณท่านนายกและคณะทีมผู้บริหารนะครับ แต่ก็ยังมีส่วน
ที่ยังขาดอยู่ เนื่องจากเรามีรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเพียงแค่คันเดียว และช่างก็ไม่เพียงพอ 
ซึ่งผมเองก็ได้พยายามอธิบายชาวบ้านนะครับว่าเรามีภารกิจหลายอย่างมาก ก็พยายาม
เอาเรื่องที่เร่งด่วนก่อน แต่ในส่วนเช่นในซอยมีหลอดไฟ ๑๐ หลอด ดับไปเพียง ๑ 
หลอด ผมก็พยายามขอชาวบ้านไว้ว่า ขณะนี้ทาง นายกเทศมนตรีฯ ก าลังท าเรื่องขอซื้อ
รถกระเช้า และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเพ่ิมเติมก็เกี่ยวกับการกู้เงินในครั้งนี้นะครับ ผม
เห็นด้วยนะครับ ต้องขอบคุณท่านนายกและทีมผู้บริหารครับ ขอบคุณครับ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ขอบคุณท่าน สท. วิเชียร ต่อไปมีใครจะอภิปรายอีกไหมคะ เชิญท่านสุรินทร์ ศรีบ ารุง 
รองประธานสภาฯ         ค่ะ 
 
นายสุรินทร์ ศรีบ ารุง    - กราบเรียนประธานที่เคารพ ท่านนายกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านสมาชิก
สภาฯ เขต 2             ครับ ผมนายสุรินทร์  ศรีบ ารุง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ กระผมเห็นด้วยกับท่าน  
                              สท.วิเชียร ศิริสถิตย์ ในการจัดซื้อรถ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง ในการแก้ไข 

         ปัญหาของประชาชน ซึ่งมีความจ าเป็นในขณะนี้ครับ เห็นด้วยครับ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ขอบคุณท่าน สท.สุรินทร์ ต่อไปมีใครจะอภิปรายอีกไหมคะ เชิญท่านอ าไพ นาคสุวรรณ 
รองประธานสภาฯ         ค่ะ 
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นางอ าไพ นาคสุวรรณ   -  กราบเรียนท่าน ประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ ดิฉันนางอ าไพ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2      นาคสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ค่ะ ก็ขอสนับสนุน ขอบคุณทีมผู้บริหารที่ได้

ส่งเสริม ผลักดันงบประมาณต่าง ๆ ในการพัฒนาต าบล และก็ด้วยความเป็นห่วงทีม
บริหารในการท างานหนักนะคะ ทางฝ่ายสภาเองก็ขอเป็นก าลังใจให้ท่านท างานอย่างมี
ความสุข แล้วก็เป็นขวัญก าลังใจของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลโพธิ์กลาง ตลอดไป 
ขอบคุณค่ะ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - ขอบคุณท่าน สท.อ าไพ ต่อไปมีใครจะอภิปรายอีกไหมคะ เชิญท่านสัมฤทธิ์ จันทร์นอก 
รองประธานสภาฯ         ค่ะ 
 

ร้อยตรีสัมฤทธ์ิ จันทร์นอก   - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมที ่
สมาชิกสภาฯ เขต 1      เคารพทุกท่านครับ กระผมร้อยตรีสัมฤทธิ์  จันทร์นอก สท.ต.พก. เขต ๑ ขออนุญาตนะ

ครับ ตามที่ท่านนายกฯ ได้เข้ามาบริหารราชการเทศบาลโพธิ์กลางนั้น นับว่า
นิมิตรหมายอันดีนะครับ ที่มีนายกที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองเห็น ความส าคัญ
ประชาชนเป็นหลัก พัฒนาโพธิ์กลางได้อย่างรวดเร็วและก้าวไกลนะครับ ผมขอ
สนับสนุนนโยบายของ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมงานบริหาร ที่เข้ามาบริหารเทศบาล
โพธิ์กลางได้อย่างดียิ่งนะครับ ขอบคุณครับ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ ถ้าไม่มีแล้ว ดิฉันขอมติที่ประชุมอนุมัติกูเ้งิน 
รองประธานสภาฯ       จากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) จ านวนเงิน ๗,๙๓๐,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดล้านเก้า 

        แสนสามหมื่นบาทถ้วน-) กรุณายกมือขึ้นค่ะ 

มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมติอนุมตัิกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ด้วยมติอนุมัติ  
       10 เสียง ไม่อนุ มัติ  - ไม่ มี - งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ และรอง

ประธานสภา) 
ระเบียบวาระท่ี 6      เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
                           2565 (วาระ 2 และวาระ 3) 
นายรัฐพล กันกระโทก  - เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายรัฐพล กันกระโทก  
สมาชิกสภาฯ เขต 2    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง เขตเลือกตั้งที่ 2 ท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการ 

แปรญัตติ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  
ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติรับหลักการวาระ ๑ แห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้ก าหนด
ระยะเวลาการยื่นเรื่องเสนอค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง นั้น 
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาหรือผู้บริหารเทศบาลยื่น
เรื่องเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีผู้มาร่วมประชุมดังนี้  ๑. นายรัฐพล  
กันกระโทก ๒. นางศศิญากร สิงห์ทอง ๓. นางอนุสรา เกศาพันธ์ โดยมติที่ประชุม 
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นายรัฐพล กันกระโทก  - เห็นชอบให้คงร่างเดิม และให้สงวนค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สมาชิกสภาฯ เขต 2    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมทั้งเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ได้พิจารณาแล้วต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต่อไป ปิด
ประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น. นางอนุสรา เกษาพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางศศิญากร สิงห์ทอง - ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
รองประธานสภาฯ      งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนั้น ในขั้นแปรญัตติวาระที่ ๒ นี้ 
                            มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที ่     
                            ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามความเห็นที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานนี้ 
                            หรือไม่ กรุณายกมือขึ้นค่ะ 

มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
                          2565 (วาระท่ี 2) ด้วยมติเห็นฃอบ 10 เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี - งดออกเสียง 2 เสียง  
                          (ประธานสภาฯ และรองประธานสภา) 
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติส าหรับในวาระนี้ จะเป็นการลงมติว่าจะให้
รองประธานสภาฯ      ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ โดยจะไม่มีการอภิปรายอีกแล้ว ต่อไปก็จะขอมติจากท่ีประชุม     

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติฉบับนี้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กรุณายกมือขึ้นค่ะ 

มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
                          2565 (วาระท่ี 3) ด้วยมติเห็นฃอบ 10 เสียง ไม่อนุมัติ - ไม่มี - งดออกเสียง 2 เสียง  
                          (ประธานสภาฯ และรองประธานสภา) 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่อง อ่ืน ๆ 
นางศศิญากร สิงห์ทอง - ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง อื่น ๆ มีสมาชิกท่านใด หรือผู้บริหารท่านใดจะสอบ 
รองประธานสภาฯ      ถามเพ่ิมเติมหรือไม ่เชิญท่านวิเชียรค่ะ 
จ่าสิบเอกวิเชียร์ ศิริสถิตย์ - กราบเรียนท่านประธานฯ ท่านนายกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิก นะครับ สืบเนื่องจาก 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   เมื่อ ๒ - ๓ วันที่แล้ว ที่เกิดพายุนะครับ ท าให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย รุ่นพ่ีผมนะ    

ครับ อยู่ซอย ๑๔ หมู่ ๑ ได้ฝากขอบคุณทีมผู้บริหาร ซึ่งก็คือท่านนายก แล้วก็กองช่าง 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง สท. นะครับ ที่ได้เดินทางไปช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว อันนี้
ท่านฝากขอบคุณมา และเรื่องที่ ๒ นะครับ เมื่อเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมา อันนี้ก็ต้อง
ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ให้นโยบายไว้ และท่าน ผอ.กองสาธาฯ นะครับ ที่ได้สั่งงาน
เจ้าหน้าที่ในการตัดหญ้านะครับ ซึ่งผมก็ได้เห็นว่าตัดตลอดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเส้นแยก
หนองไผ่ไปจนถึง ช.๒ นะครับ อันนี้ก็ต้องขอบพระคุณ ชาวบ้านก็ได้ชื่นชมมาตลอดนะ
ครับ วันนี้ผมก็มี ๒ เรื่องนะครับ ขอบคุณครับ 
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นางศศิญากร สิงห์ทอง - มีสมาชิกท่านใด สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่คะ เชิญท่านนายกค่ะ 
รองประธานสภาฯ 
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท  - ท่าน ประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ทุกท่านครับ ผมขอขอบคุณนะครับ ในนาม
นายกเทศมนตรีฯ  นายกเทศมนตรีฯ ที่ท่านสมาชิกทุกท่านได้กรุณาอนุมัติข้อบัญญัติเทศบาล งบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ด้วยความเรียบร้อย ด้วยดี เราสามารถด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่องของการจัดท างบประมาณได้เสร็จตามแผนงาน เพราะเรา
เข้าสู่สภาเมื่อวันที่ ๑๓ แล้ววันนี้วันที่ ๒๓ เราก็สามารถอนุมัติวาระ ๒ กับวาระ ๓ ได้ 
ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นขั้นตอนในการเสนอให้กับท่านนายอ าเภอ ในฐานะที่เป็นผู้ก ากับ
ดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการลงนามให้ความเห็นชอบ เมื่อท่าน
นายอ าเภอให้ความเห็นชอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ย เราก็จะประกาศใช้ร่างเทศบัญญัติ
ต่อไป ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  
ต้องถือว่าเป็นเทศบญัญัติการท างบประมาณเล่มแรก แล้วก็ปีแรกของท่านสมาชิกของ 
พวกเราที่ได้เข้ามาท าหน้าที่ จากที่ประชาชนได้เลือกตั้งตามหน้าที่ ด้วยการกาเรายก
ทีมทั้งหมด ฉะนั้นต่อจากนี้ไปจึงเป็นบทบาท แล้วก็หน้าที่ที่จะได้ท างานกันต่อไปและใน
เรื่องท่ี ๒ ผมต้องขอบขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้อนุมัติในเรื่องของการจ่ายเงินสะสม ซึ่งมี
ความจ าเป็นในการแก้ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ในการที่เราจะจ่ายเงิน
สะสมเนี่ย ถึงแม้ว่าเรามีเงินจะจ่ายได้ในวงเงินถึง ๑๙ ล้านบาทเศษนะครับ แต่ในครั้งนี้
เรา ขออนุมัติเพียงแค่ ๑๕.๒ ล้านบาท เหตุผลก็คือ เพ่ือเราจะมีเงินส าหรับส ารองไว้ใช้
ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อไป เรื่องของโควิด–๑๙ ที่เราด าเนินการอยู่ รัฐบาล
โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการยกเว้นระเบียบและสามารถใช้ระเบียบเพ่ือภารกิจใน
การป้องกันดูแลพ่ีน้องประชาชน ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้อ านาจในการอนุมัติให้ทันที 
ฉะนั้นเราก็ต้องมีเงินส ารองที่จะด าเนินการในภารกิจเหล่านี้  ถ้า ๑๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท
เราใช้ไม่หมด เราไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ของ โควิด-๑๙ จะคงยืดยาวไปจนถึงปี ๒๕๖๕ 
หรือไม่ หรือใช้เวลาขนาดไหนฉะนั้นการมีเงินอยู่ในกระเป๋าเป็นการสร้างความมั่นใจว่า
ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นต่อจากนี้ เงิน ๒ - ๓ ล้านบาท ที่เราเหลืออยู่จะสามารถแก้ปัญหาได้
เพราะเงินสะสมของงบประมาณเนี่ยจะสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ตัวไหนที่ไม่ได้ใช้ ตัว
ไหนที่ท าสัญญาจา้งไม่ทัน ตัวไหนที่ไม่ได้กันงบประมาณก็จะตกเป็นเงินสะสม ซึ่งตัวเงิน
สะสมนั้นเราต้องการให้หมดช้า เรื่องของเงินเดือน ๖ เดือนตามระเบียบ ที่จะต้องกันไว้
เผื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เราก็ต้องกันไว้ ๖ เดือน ในเรื่องของผู้สูงอายุก็ป้องกันไว้เรียบร้อย
ถึง ๓ เดือน ในเรื่องของค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นตามระเบียบเราก็ต้องกันไว้
หมด เพราะฉะนั้นตัวเงินสะสมเนี่ยกราบเรียนท่านสมาชิกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรในการ
ด าเนินการ แต่สิ่งส าคัญที่สุดก็คือได้รับเงินงบประมาณสะสม   เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย 
ถึงจะสร้างผลงานให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ ในงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ท่านให้
ความเห็นชอบไปนะครับ เรามีเงินงบประมาณ ๑๓๐ ล้านบาทเป็นเงินจากเราเองนะ
ครับประมาณ ๖๐ ล้านบาท แล้วก็เป็นเงินจากอุดหนุนเนี่ยประมาณ ๗๐ ล้านบาท จะ
มีเงินพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจริง ๆ เนี่ยประมาณแค่ ๑๑ - ๑๒ ล้านบาทเท่านั้นเอง 
ฉะนั้นเนี่ยเพียงพอกับความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในโครงการทั้ง ๓๘ โครงการ 
ที่ได้แถลงต่อสภาไปแล้วเนี่ย มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเรามี ๑๐ หมู่บ้านเราก็บริหารทั้ง  
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท    - ๑๐ หมู่บ้าน ไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าบ้านไหนคะแนนมากได้มาก บ้านไหนคะแนนน้อยได้ 
นายกเทศมนตรีฯ         น้อยบ้านไหนมี ส.ท. มากได้มาก บ้านไหนไม่มี ส.ท. ไม่ได้ ไม่มี ฉะนั้นเนี่ยเราใช้หลักการ

เพ่ือความเป็นธรรม ใช้หลักการที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในเรื่องความเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชาชน ฉะนั้นผมขอยืนยันกับท่านได้เลยนะครัชช บว่า ๓๘ โครงการจะ
สามารถแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างดี กระบวนการต่อจากนี้ไปเนี่ยเมื่อเรา
ผ่านความเห็นชอบจากสภา ของเงินจ่ายขาดตัวนี้เนี่ย ขั้นตอนต่อไปกองช่างต้องไปจ้าง
ผู้ออกแบบด าเนินการออกแบบ รับรองแบบ การรับรองแบบก็ใช้เวลาประมาณ ๖๐ วัน
ในการด าเนินการ ผมก็พยายามจะเร่งในการด าเนินการ เพราะช่วงนี้ในเดือนสิงหา 
กันยา ตุลาเราก็จะหมดหน้าฝน แล้วจะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยเราจะ
ได้มีการก่อสร้างให้กับพ่ีน้องประชาชน จะก่อสร้างไปพร้อมกันในตัวเงินสะสมตัวนี้ 
เข้ามา ในเรื่องการก่อสร้างในส่วนของเงินสะสมปี ๖๒ ปี ๖๓ ที่กันไว้ถึงปี ๖๔ ตัวนั้น 
ก็ก าลังด าเนินการว่าจ้างออกแบบเกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วตัวเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ตัวนี้งบประมาณ ๑๐ กว่าล้านทั้งหมดเท่ากับที่
เรามีอยู่ในมือเพ่ือการพัฒนาให้กับพ่ีน้องประชาชนเนี่ย ๒๕ ล้าน ก็ไปรวมกับเงินสะสม
อีกประมาณ ๑๐ ล้าน เพราะฉะนั้นเกือบ ๔๐ ล้านบาทในการพัฒนาต่อจากนี้ไป ผมจะ
ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการด าเนินการได้เต็มที่  แล้วตอนนี้นะครับกรมบัญชีกลางเนี่ย 
เขาก็ได้มีการผ่อนผันมีการยืดหยุ่นนะครับ ในวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเมื่อก่อนเราบอก
ว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทเนี่ยเฉพาะเจาะจง เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทไปเนี่ยต้องใช้ระบบ  
e-bidding แต่ตอนนี้นะครับเราใช้ในเรื่องของ SME ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ไม่ต่ ากว่า ๖ ราย
เนี่ยก็สามารถ ใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงในการด าเนินการได้  ซึ่งมีอยู่หลายรายการ  
บางรายการท าได้ บางรายการท าไม่ได้ บางรายการก็ต้องใช้ e-bidding บางรายการไม่
ต้องใช้ e-bidding แล้วแต่เงื่อนไข แล้วแต่ข้อที่จะมีการด าเนินการ ให้กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นในการด าเนินการ ฉะนั้นผมจึงขอกราบเรียนท่าน
สมาชิก เรียนท่าน ประธานสภาฯ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการบริหาร และการท างาน
เพ่ือประชาชนต่อไป ในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งรัดฝ่ายปฏิบัติการ ท่านปลัด รองปลัด 
ผอ.กองต่าง ๆ จะต้องเร่งรัดในการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมติของสภา ผมจะถือ
ว่าถ้าเราท างานร่วมกัน มีความสามัคคีร่วมกัน ฝ่ายบริหารทิศทางเดียวกัน ฝ่ายสภาก็
ท างานทิศทางเดียวกัน แล้วฝ่ายข้าราชการผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ท างานตอบสนองนโยบาย 
ในความชอบธรรมของตัวกฎหมาย ของตัวระเบียบเนี่ยจะท าให้งานเกิด ผลสัมฤทธิ์กับ 
พ่ีน้องประชาชนมากยิ่งขึ้น ผมถือว่าจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในการท างานให้กับ 
พ่ีน้องประชาชนอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยท่านก็ติดตามเรื่องของ  
โควิดนะครับเรามีมาตรการกันอยู่ ๓ ช่วงนะครับ ช่วงที่ ๑ เนี่ยเราก็รณรงค์ให้คนไปฉีด
วัคซีนแล้วก็ไปแจกหน้ากากอนามัยพร้อมกับสเปรย์เจลเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมมี
ตัวเลขที่เราด าเนินการไปเนี่ย เราซื้อมา ๑๐,๐๐๐ กล่องแล้วก็สเปรย์ ๒๐,๐๐๐ ขวด  
ก็ปรากฏว่าที่แจกขนาดนี้เนี่ยเกือบ ๙,๐๐๐ ชุดนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเหลือประมาณ 
๑,๐๐๐ ชุด แต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอเพราะผมได้ให้กองการศึกษาเนี่ยไปส ารวจ
จ านวนนักเรียนที่อยู่ในเขตต าบลของเรา เราจ าเป็นจะต้องซื้อให้กับเด็กด้วยนะครับ 
เด็ก ๑ คนก็ต้องม ี๑ ชุดเหมือนกันเพราะเป็นการป้องกันชีวิตลูกหลานของพ่ีน้อง 
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท    - ประชาชนและให้บุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นผู้สอนผู้ดูแล เราจะมีการด าเนินการกัน 
นายกเทศมนตรีฯ          ต่อไป ในมาตรการที่  ๒ ก็คือการจัดตั้งศูนย์ SQ นะครับ เราก็ด าเนินการเป็นที่

เรียบร้อยแล้วเมื่อเราสร้างเสร็จแล้ว ใจก็กลัวจะไม่มีประชาชนเข้าไปพัก แต่ปัจจุบันนี้
เราก็มีความสบายใจเพราะมีคนเข้าไปพัก ๑๒ คนออกไป ๔ คนก็เหลือ ๘ คนนะครับ 
เราก็พยายามให้มันลดลง เพราะสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยจากพีคสุดนะครับ 
๒๓,๐๐๐ วันนี้เหลือแค่ประมาณ ๑๗,๐๐๐ - ๑๘,๐๐๐ ก็ถือว่าเริ่มลดลง สถานการณ์
ของอ าเภอเมืองจากมีเป็น ๑๐๐ ตอนนี้เหลือประมาณ ๑๐ นะครับ ฉะนั้นสถานการณ์
ก็ เริ่มลดลงในการด าเนินการ แต่ เราก็ต้องดูแลพ่ีน้องประชาชนต่อไปและใน
ขณะเดียวกันท่านสมาชิกเนี่ยไปเจอผู้ที่ เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ให้รีบแจ้ง เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบในการระบาดในต าบลของเราต่อไป อย่างเช่น ช.๒๐๑ เค้าแจ้งมาเราก็ไปท า
การฆ่าเชื้อ ที่โลตัสนะครับ แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วก็มีของหมู่ที่ ๔ เมื่อคืน
โทรศัพท์มาแจ้งผมนะครับว่ามีบ้านเลขที่ ๗๓๐ หรือเท่าไหร่นะครับ ว่าติดเชื้อฉะนั้นผม
จึงให้กองสาธาฯร่วมกับ รพ.สต.หนองพลวงมะนาวออกไปดูเพ่ือเป็นการป้องกัน  
ในขณะเดียวกันนะครับศูนย์ SQ เราก็จะดูแลเรื่องค่าอาหารอย่างนี้กันต่อไปนะครับ 
เราจึงต้องมีการกันเงินส ารองเอาไว้ด้วย ในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของการตรวจ 
ATK ก็คือที่เราตรวจในขณะนี้นะครับ ใช้ไปประมาณ ๑,๙๐๐ ชุด เจอเคส ๓ เคสนะ
ครับ ก็สามารถท าให้คัดแยกชุมชนได้นะครับ ตอนนี้เราสั่งเพ่ิมมาอีกก าลังด าเนินการ
เพ่ือให้เพียงพอเพราะว่ามาตรการในพ้ืนที่สีแดง อย่างที่ท างานจะมีการด าเนินการตรวจ 
ATK ทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๑ ครั้ง ฉะนั้นเราตรวจทุกวันจันทร์จนกว่าจะพ้นประกาศพ้ืนที่สี
แดง สิ่งที่ผมจะท าต่อไป เมื่อวานผมฟังหมออธิบายไว้ว่าที่เป็นที่รวมที่อยู่ในห้องแอร์สิ่ง
ที่จะท าได้ดีที่สุดก็คือต้องมีเครื่องกรองอากาศ เพราะเครื่องกรองอากาศจะลดความ
เสี่ยงลงไปได้ถึง 70% ฉะนั้นเครื่องกรองอากาศเนี่ย ถ้าเรามีเวลาผมก็จะดูต่อไปนะ
ครับว่าจะไปแก้ไขงบประมาณ ตัวไหนโอน ตัวไหนสามารถด าเนินการได้เพ่ือเสนอที่
ประชุมในครั้งหน้าต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะท านะครับเช่นในห้องท างานต้องมี ในห้องที่
ประชุมสภาแห่งนี้ก็ต้องมีเพราะนี่เป็นเรื่องของความปลอดภัยของทุกคน และอยากจะ
เรียนว่าเราได้รับความร่วมมือที่ดีมากจาก รพ.สต.หนองพลวงมะนาว และได้รับความ
ร่วมมือที่ดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีนะ
ครับ เราจะท าให้เต็มที่แล้วก็ดีท่ีสุดนะครับ เพ่ือให้สมกับที่พ่ีน้องประชาชนได้มอบความ
ไว้วางใจให้กับพวกเราและผมก็ต้องขอก าลังใจ ขอก าลังสนับสนุนจากสมาชิกทุกคนนะ
ครับ ช่วยรักษามาตรฐาน รักษาเอกภาพ รักษาประสิทธิภาพและความตั้งใจในการ
ท างานให้กับพ่ีน้องประชาชนต่อไป เราต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วเราก็ต้องมี
ความเข้มแข็งในการท างาน แล้วก็ส าคัญที่สุดเนี่ยต้องท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะ
ครับ เราจะท าให้ถูกต้องนะครับ สิ่งใดที่ไม่ถูกต้องก็จะรีบด าเนินการ แล้วที่ท่านสมาชิก
ถามมาในเรื่องของรถ EMS เนี่ยเราจะซื้อเมื่อไหร่ ตอนนี้ก็เร่งรัดด้วยนะครับ ผมคิดว่า
ถ้าช้ากว่านี้เนี่ย ผมจะต้องไปตั้งกรรมการสอบว่าท างานบกพร่องหรือเปล่า เพราะเรา
คุยในสภาแห่งนี้กันมานาน คุยกันมาหลายครั้ง พิจารณากันจนมากเหตุ เนื่องจากเรา
พิจารณาเนี่ย เราคิดถึงตามประกาศกรมบัญชีกลางว่ายังไงก็อย่างนั้นไม่มีการล็อคสเปก 
ไม่มีไปเอื้อประโยชน์กับใคร แต่กระบวนการตรงนี้มันใช้เวลาเกือบ ๓ เดือนนานเกินไป  
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นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท    - ในความรู้สึกของผมอะไรที่มันนานผมจะไม่ทน อะไรที่มันเกินความพอดีผมก็จะไม่รับ 
นายกเทศมนตรีฯ         ในการท างานเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่สั่งไปแล้ว สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย สั่งโดยชอบ

ด้วยประกาศ เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ข้าราชการไม่พร้อมท าเนี่ย เราก็ต้องมีมาตรการ
ในการดูแลในการลงโทษ ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้ เพราะเราไม่ได้ท าในสิ่งที่เสียหาย เราท า
ถูกต้องประชาชนก าลังต้องการรถ EMS ชีวิตคนต้องการความช่วยเหลือ ส่วนคนที่ติด
เตียงอยู่บ้านก็ต้องการรถไปดูแล  เพราะฉะนั้นกระบวนการต่อจากนี้เนี่ยผมก็จะฝาก
ท่านปลัด ฝาก ผอ.กองคลัง ไป ฝาก ผอ.กองสาธาฯไป ช่วยเร่งรัดนะ ถ้าตรงไหนท าไม่
ถูกต้องเนี่ยผมจะตั้งกรรมการนะ ถือว่าบกพร่องนะเพราะถือว่าเรื่องนี้เลยเกณฑ์พอดีใน
การท างาน เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะมาเถียงเรื่องของเวลากันแล้วว่าโครงการนี้
จะท าเมื่อไหร่ จะเสร็จเมื่อไหร่ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อไหร่ และพิจารณากี่วัน 
เสนอผู้บริหารภายในกี่วัน แล้วจะมาออกประกาศขึ้นมา ท าเหมือนกับมาตรฐานกรม 
กระทรวงต่าง ๆ ที่เขาท ากัน เวลาผมไปดูงานที่กระทรวงเนี่ยเค้าจะมีไทม์ไลน์เลยว่า
เป็นยังไง ใครรับผิดชอบ ก็จะบิดพลิ้วไม่ได้ ก็จะท าเป็นค าสั่ง เป็นบันทึกค าสั่งไปเลยนะ
ครับ ให้เป็นตามไทม์ไลน์อย่างนี้เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการ ก็จะดูนะครับว่าจะท าได้หรือ
ไม่ได้ เพราะนี่คือประโยชน์ของประชาชนก็เป็นสิ่งที่ต้องท า เราไม่ได้ท าในสิ่งที่ไม่
ถูกต้องท าในสิ่งที่ถูกต้องท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน แล้วก็ท าในสิ่งที่ทุกคนสามารถ
ด าเนินการได้ตามกระบวนการของระเบียบและวิธีปฏิบัติ แล้วก็เรื่องของกฎหมายใน
การด าเนินการ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกอีกครั้งนะครับ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ 
นะครับแล้วก็ขอบคุณทางฝ่ายบริหารและข้าราชการทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเรา
จะตั้งไจท างานเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนต่อไปครับ ขอบพระคุณครับ 

นายวิฑูรย์ สาก าปัง        - มีใครจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ             เทศบาลทุกคน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
                              ขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา 11.40  
 

                                                   (ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม 
                             (นางสาวภัทรกันย์ แสวงมี) 

                           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
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คณะกรรมการชุดตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2564 รับรองว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

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

    (นางสาวอรทัย ไชยค า) 
    
 
   (ลงชื่อ)  สาสตร์   โคนกระโทก   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสาตร์ โคนกระโทก) 
 
สภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว 
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖4 
 

(ลงชื่อ)       วิฑรูย์  สาก าปัง            ประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

           (นายวิฑูรย์ สาก าปัง) 


