
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

วัน  ศุกร์  ที่  ๑๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช ประธานสภา อบต.บ่อใหญ่ ไพบูลย์  วงษ์พิเดช  
๒ นายประเสริฐ  พิมพ์จ่อง รองประธานสภา อบต.บ่อใหญ่ ประเสริฐ  พิมพ์จ่อง  
๓ นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ เลขานุการสภา  อบต.บ่อใหญ่ ฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  
๔ นายสมพร  ไมตรีแพน ส.อบต.  หมู่  ๑ สมพร  ไมตรีแพน  
๕ นางอัมพร  ลามพัฒน ์ ส.อบต.  หมู่  ๑ อัมพร  ลามพัฒน ์  
๖ นางบังอร  นามพัฒน ์ ส.อบต.  หมู่  ๒ บังอร  นามพัฒน ์  
๗ นายประพันธ์  จิตบรรจง ส.อบต.  หมู่  ๒ ประพันธ์  จิตบรรจง  
๘ นายพนมเทียน  ด าหรื่อ ส.อบต.  หมู่  ๔ พนมเทียน  ด าหรื่อ  
๙ นายพลรัตน ์ วงละคร   ส.อบต.  หมู่  ๕ พลรัตน์  วงละคร  

๑๐ นายมนตรี  มะราชลี ส.อบต.  หมู่  ๕ มนตรี  มะราชล ี  
๑๑ นางพิลัยพร  จันทะคาม ส.อบต.  หมู่  ๖ พิลัยพร  จันทะคาม  
๑๒ นายประมวล  โยราช ส.อบต.  หมู่  ๖ ประมวล  โยราช  
๑๓ นายตาล  พลจ่า ส.อบต.  หมู่  ๗ ตาล  พลจ่า  
๑๔ นายเดือน  ยังศรี ส.อบต.  หมู่  ๗ เดือน  ยังศรี  
๑๕ นายอร่าม  กางเกตุ ส.อบต.  หมู่  ๘ อร่าม  กางเกต ุ  
๑๖ นายส าราญ  จันโท ส.อบต.  หมู่  ๙ ส าราญ  จันโท  
๑๗ นายค ามวล  ศรีแก้ว ส.อบต.  หมู่  ๙ ค ามวล  ศรีแก้ว  
๑๘ นายสุเวช  แก่นภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๐ สุเวช  แก่นภักดี  
๑๙ นายวีระ  บาไสย์ ส.อบต.  หมู่  ๑๐ วีระ  บาไสย์  
๒๐ นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง ส.อบต.  หมู่  ๑๑ เอกสิทธิ์  สุระป้อง  
๒๑ นายพินิจ  จ านงศรี ส.อบต.  หมู่  ๑๒ พินิจ  จ านงศรี  
๒๒ นายบุญเรือง  ศรีกุลคร ส.อบต.  หมู่  ๑๒ บุญเรือง  ศรีกุลคร  
๒๓ นายค าพันธ์  ขานวงค์ ส.อบต.  หมู่  ๑๓ ค าพันธ์  ขานวงค์  
๒๔ นางล าใย  ธุระท า ส.อบต.  หมู่  ๑๓ ล าใย  ธุระท า  
๒๕ นางสุรัตน์  จิตบรรจง ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สุรัตน์  จิตบรรจง  
๒๖ นางสงบ  ชากัน ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สงบ  ชากัน  
๒๗ นางอโนทัย  วงแสน ส.อบต.  หมู่  ๑๕ อโนทัย  วงแสน  
๒๘ นายเรียน  จ านงศีล ส.อบต.  หมู่  ๑๕ เรียน  จ านงศีล  
๒๙ นายทองพูล  นามบุดดี ส.อบต.  หมู่  ๑๖ ทองพูล  นามบุดดี  
๓๐ นายสมศรี  ศรีภักด ี ส.อบต.  หมู่  ๑๗ สมศรี  ศรีภักดี  
๓๑ นางสุใบ  โคตรประทุม ส.อบต.  หมู่  ๑๘ สุใบ  โคตรประทุม  
๓๒ นายชื่นชัย  อ่อนลี ส.อบต.  หมู่  ๑๘ ชื่นชัย  อ่อนลี  

     



ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ ดร.  กิตติชัย  พิมพ์จ่อง นายก อบต.บ่อใหญ่ กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  
๒ นายค ามี  อามาตร รองนายก อบต.บ่อใหญ่ ค ามี  อามาตร  
๓ นายประสพ  แสนค าภา รองนายก  อบต.บ่อใหญ่ ประสพ  แสนค าภา  
๔ นายชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง เลขานุการนายก อบต.บ่อใหญ่ ชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           พินิจ  จ ำนงศรี                                  พิลยัพร  จนัทคำม                              ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์
        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

วัน  ศุกร์  ที่  ๑๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
-  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  
๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ -   ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔   เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  หรือไม ่

ที่ประชุมสภา -  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายานการประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการประชุมสภาได้ด าเนินการประชุมเพ่ือตรวจ

รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว  เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  และที่ประชุมมีมติไม่แก้ไข
ข้อความใดๆ  ผมจึงขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  หากท่านใดเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  รับรอง          ๓๒          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ  รับรอง        -            เสียง 
    งดออกเสียง                 -            เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    
                 ๕.๑  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิก  หมู่ที่  ๑  นางอัมพร  ลามพัฒน์ 
นางอัมพร -  ขอเสนอแผนพัฒนา  จ านวน  ๗  โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  ห้วยนาแกช่วงนานายสนิท โทท า  ขนาดกว้าง ๒.๔๐x๒.๔๐ เมตร  

ผิวจราจร   กว้าง  ๓  เมตร  จ านวน  ๓  ช่อง  งบประมาณ  ๔๗๖,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากไร่นายอาทิตย์  โทท า  ไปสามแยกไปห้วยประดู่       

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๖๘,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการปรับปรุงถนนถมดินจากหนองสระพัง ไปไร่นายประดิษฐ์ วงศ์ค าช้าง กว้าง ๔.๐๐ 

เมตร  ยาว   ๑,๒๐๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๖๐  เมตร  งบประมาณ  ๓๓๖,๐๐๐  บาท 
 

๔.  โครงการ/... 



            พินิจ  จ ำนงศรี                                  พิลยัพร  จนัทคำม                      ค ำพนัธ์  ขำนวงค ์   
        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๒- 
 ๔.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากทางหลวงชนบท  ไปนานายนิด  พลท า  กว้าง  ๓ .๐๐ 

เมตร  ยาว  ๒,๖๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๗๒๘,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงชนบท  ไปนายนิคม  บาไสย์           

กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๓๓๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๖๔๔,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางเสถียร  บุดสีสวย  ไปหนองสระพัง   

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕   เมตร  งบประมาณ  ๖๔๘,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระหว่างนานางทองเยี่ยม  จูมโฮม  ขนาดกว้าง  ๑.๒๐  เมตร  สูง  

๑.๒๐  เมตร  ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  จ านวน  ๒  ช่อง  งบประมาณ  ๑๒๒,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ -  เชิญสมาชิกหมู่  ๒  นายประพันธ์  จิตรบรรจง 
นายประพันธ์ -  ขอเสนอโครงการจ านวน  ๗  โครงการ 
 ๑.   โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  จากหน้าบ้านนายสนั่น  คุ้มจอหอ  ไป

ศูนย์พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ ๒ กว้าง ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร งบประมาณ  ๒๕๓,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  คสล.  รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  จากบ้านนางบังอร  นามพัฒน์    

ไปบ้านนางดวงใจ วงละคร กว้าง ๐.๓๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร งบประมาณ ๖๒๕,๐๐๐ บาท 
 ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายบุญถิ่น วงพิเดช    ไปบ้านดงเค็ง กว้าง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง  งบประมาณ  
๔,๓๐๖,๐๐๐  บาท 

 ๔.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  จากนานางเพ้า ไมตรีแพน  ไปบ้านดงเค็ง งบประมาณ  
๒๐๐,๐๐  บาท 

 ๕.  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในไร่นา  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าของหมู่บ้าน  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ -  เชิญสมาชิก  หมู่ ๓  นายประเสริฐ  พิมพ์จ่อง 
นายประเสริฐ ขอเสนอแผนพัฒนาจ านวน  ๕  โครงการ. 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุบรรณ นามบุดดี ไปบ้านนางประนอง  

ทองอด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐ บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายยุทธชัย  โทท า  ไปบ้านนางส าราญ   

หาสมบัติ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว  ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๓๒,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายนิภา  จ านงศรี  ไปบ้านนางฉลวย   บัวเรียน  

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า  จากบ้านนายสุบรรณ   นามบุดดี  ถึงบ้านนายสุทัศน์  ค าปลิว  

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนางบัวพา  อุพรหม  ถึงบ้านนางสมจิตร  

จิตรบรรจง  กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ  ๕๒๑,๐๐๐ บาท 
  
 

 ประธานสภาฯ/... 



             พินิจ  จ ำนงศรี                                 พิลยัพร  จนัทคำม                             ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์
        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๓- 
ประธานสภาฯ -  เชิญสมาชิก  หมู่  ๔  นายพนมเทียน  ด าหรื่อ 
นายพนมเทียน -  ขอเสนอแผนพัฒนา  จ านวน  ๑๑  โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบุญเชย  จันโท  ไปบ้านนายสังข์ทอง  

เสาสามา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๘๓๕,๐๐๐ บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนบ้านนางสุดาพร  ค าดี   ไปวัดป่าดอนเจ้าปู่  

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๑๐๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๒,๓๗๖,๐๐๐ บาท 
 ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางทองฝน บุบผาลุนไปบ้านนางมณี บุบผาลุน  

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๗๔,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองหญ้าปล้อง   ไปบ้านบ่อใหญ่        

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๓๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑,๑๔๕,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานางสมบูรณ์  ทินตา  ถึงนานายหนูเกียง  จันทะคาม  

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๘๒,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากสวนนายหนูเกียง  จันทะคาม  ถึงไร่นางมล  จิตรบรรจง  

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๓๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๙๓,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายชัยรินทร์  แก้วหานาม  ไปเขต  อบต.แก่งเลิงจาน  

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๙๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๙๔,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากสี่แยกนานายชัยรินทร์  แก้วหานาม ไปวัดป่าบ้านดอนหัน  

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๓๘,๐๐๐  บาท 
 ๙.  โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินจากถนนบรบือ-สารคาม  ไปไร่นายบรรทม  จันทร์โท  

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๒๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๑.๐๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๐๓,๐๐๐  บาท 
 ๑๐.  โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินจากบ้านนางสุวคนธ์ คลังพระศรี ไปนานางนัยนา มูลเสนา 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร งบประมาณ  ๔๒,๐๐๐  บาท 
 ๑๑.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากไร่นางราตรี  จ านงศรี   ไปเขต  อบต.หนองโน       

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๓๘,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกหมู่  ๕  นายมนตรี  มะราชลี 
นายมนตรี ขอเสนอแผนพัฒนา  จ านวน  ๘  โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบดอนเจ้าปู่ชลประทาน  กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  

ยาว  ๑๒๗  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๒๐๘,๐๐๐ บาท 
 ๒.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเททับถนนเดิม  บ้านนางเสาวลี  จันโท  กว้าง  

๔.๐๐  เมตร ยาว  ๑๗๕  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๓๗๘,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการขุดลอกล าห้วยโสกม่วง  ช่วงนานายทราย  พิมพ์จ่อง  ไปนานายทองใส  จิตรบรรจง  

ปากกว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๔๔๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๑.๕๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.  โครงการขุดลอกล าห้วยสายคอจากท่อเหลี่ยม ไปนานายสังวรณ์  จันโท  ปากกว้าง  ๑๐  เมตร  

ยาว  ๒๐๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๒.๐๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 

๕.  โครงการ/... 



             พินิจ  จ ำนงศรี                                 พิลยัพร  จนัทคำม                              ค  ำพนัธ์  ขำนวงค์ 
        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๔- 
 ๕.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมช่วงนานายทองใส  จิตรบรรจง  ขนาดกว้าง  ๒.๑๐x๒.๑๐  เมตร  

ผิวจราจรกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  จ านวน  ๔  ช่อง  งบประมาณ  ๔๙๒,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  คสล.  รูปตัวยูพร้อมฝาปิดจากบ้านนางบังอร  พุทธบาลไป

นางเพียร นามบุดดี กว้าง  ๐.๓๐x๐.๔๐  เมตร  ยาว  ๙๘  เมตร  งบประมาณ  ๒๔๕,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  คสล.  รูปตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านนางบุญ  ชากัน  ไปนายอัมพร  

แก้วจันทรา  กว้าง  ๐.๓๐x๐.๔๐  เมตร  ยาว  ๗๖  เมตร  งบประมาณ  ๑๙๐,๐๐๐  เมตร 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๖  นางพิลัยพร  จันทะคาม 
นางพิลัยพร ขอเสนอโครงการ  จ านวน  ๑๐   โครงการ 
 ๑.  โครงการเทคอนกรีตหน้าบ้านพ่อเลา  ลุนมาตไปศาลาประชาคม  หมู่  ๖  (หนองสุ่ม)  กว้าง  

๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๘๐   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๓๘๙,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยกพ่อเบ้า  พลจ่า  ถึงพ่อไพโรจน์  แก้วไป  งบประมาณ  

๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนายอุทัย ศรีภักดี  ไปนายศักดา  ชากัน  กว้าง  ๔  เมตร  

ยาว  ๔๖๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๗๑,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากบ้านดงเค็งไปบ้านโคกล่าม  งบประมาณ  

๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายขุน แสงห้าว ไปนางตึ่ง โทท า กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  

ยาว  ๑,๑๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๓๒๒,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากนานายขุน แสงห้าว ถึงนางตึ่ง โทท า งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๗.  โครงการปรับปรุงขยายท่อประปาจากหมู่บ้ าน   ไปวัดป่ า  (ส านักสงฆ์บ้ านดงเค็ ง)             

ยาว  ๓๗๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากทางหลวงชนบท  ไปนายบัวทอง  พุทธบาล           

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ เมตร  งบประมาณ  ๑๑๒,๐๐๐  บาท 
 ๙.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายประสพ  แสนค าภา  ถึงนายฮง  รัตนพร       

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๐.  โครงการปรับปรุงเทคอนกรีตจากบ้านนายหรั่ง จันค า ถึงนายสุนทร ดวงดี กว้าง ๔.๐๐ เมตร  

ยาว  ๔๔๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๙๕๑,๐๐๐  บาท   
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๗  นายตาล  พลจ่า 
นายตาล ขอเสนอโครงการ  จ านวน  ๑๗   โครงการ 
 ๑.  โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคจากซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน  ไปสี่แยกกลางหมู่บ้าน  

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๒๐  เมตร  หนา  ๐.๐๕  เมตร  งบประมาณ  ๕๑๒,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคจากสี่แยกกลางหมู่บ้าน  ไปบ้านนางแสง   ทุมมาลา  

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร  หนา  ๐.๐๕  เมตร  งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 

๓  โครงการ/...    



             พินิจ  จ ำนงศรี                                  พิลยัพร  จนัทคำม                             ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์

        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๕- 
 ๓.  โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติคจากบ้านนางแสง  ทุมมาลา  ไปบ้านนางศิริรัตน์  

หอมหวน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ  ๓๖๘,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางค าเผย  พลจ่า ไปนานายสวาท  คอนอ่อนสี  

กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๑,๒๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๒,๓๔๐,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายศิลา ศรีภักดี ไปบ่อขยะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร  

ยาว  ๔๘๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑,๐๓๗,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวิรัช  รัฐเมือง  ไปบ้านนางอนงค์  ดวงดี  

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๔๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๓๙๒,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายนุสันติ  แสนวา  ไปบ้านนางนงเยาว์  

ศรีครซ้าย กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ  ๑๘๔,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพ่ือการเกษตรจากนายดาวเรือง นามบุดดี ไปนานายโต๋ หงษาอ่อน  

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๗๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๙๖,๐๐๐  บาท 
 ๙.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานางบัวผัน  จันละคร  ไปนานางบัวจัน  หมื่นพล  

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๗๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๙๖,๐๐๐  บาท 
 ๑๐.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานางสาวอนงค์  สิงขรอาจ  ถึงเขต อบต.บรบือ     

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว  ๑,๔๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๔๐๖,๐๐๐  บาท 
 ๑๑.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากทางหลวงชนบท  ไปนานายล าเกียง  กุมชาติ       

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๓๕  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๓๘,๐๐๐  บาท 
 ๑๒.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานางบัวลี  ศรีภักดี  ไปนานางสุบรรณ  แก้วเมือง  

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๑๒,๐๐๐  บาท 
 ๑๓.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมนานายไชยวัน  ป้องโหน่ง  ขนาดกว้าง  ๐.๙๐x๐.๙๐  เมตร    

ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  จ านวน  ๓  ช่อง  งบประมาณ  ๑๒๘,๐๐๐  บาท 
 ๑๔.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากไร่นายฮง  รัตนพร  ไปนานางอ านวย  พิลาแดง  

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๕.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากนานายค าพันธ์  รักษาพล ไปนานายวิเชียร  นามมุงคุณ  

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๖.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากบ้านนายธงชัย  ศรีครซ้าย ถึงนายกันหา  ราชาวัง  

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๗.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง  จ านวน  ๒  จุด  หน้าบ้านนายสันติ  แก้วพิมพ์  หน้าบ้าน

นายมนตรี  สมภา  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๘.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสมพงษ์  บุญรุ่ง  ไปนานายทองค า  

ขานวงศ์  กว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง  
งบประมาณ  ๑,๖๓๔,๐๐๐  บาท   

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๘  นายอร่าม  กางเกตุ 
นายอร่าม ขอเสนอโครงการ  จ านวน  ๑๒   โครงการ 
  

๑.  โครงการ/... 



             พินิจ   จ ำนงศรี                                 พิลยัพร  จนัทคำม                             ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์

        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๖- 
๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางมาย พุทธบาล  ไปสวนนายชาลี  ถวิลเดช  
ช่วงที่  ๑ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ยาว  ๗๕  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร ช่วงที่  ๒ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
ยาว  ๓๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๘๑๐,๐๐๐  บาท 
๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายตาล  พลจ่า  ไปบ้านนายมนัส  ทุพรม  
กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐  บาท 

 ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม เหล็กจากนานายศิ ริ  พลจ่ า ไปหนองคลอง              
กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๖๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑,๓๑๑,๐๐๐  บาท 

 ๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสังวาลย์  ไปบ้านนางบัวฮอง หงษาอ่อน  
กว้าง ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๙  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๓๘,๐๐๐  บาท 

 ๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนายพิภพ ไปบ้านนายเทพ  พลจ่า กว้าง  ๒.๕๐  เมตร  
ยาว  ๘๘  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

 ๖.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายมนตรี  ไปไร่นางปิ่น  โคคร  กว้าง ๓.๐๐  เมตร 
ยาว  ๗๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๙๖,๐๐๐  บาท 

 ๗.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเส้นไปโคกขี้สูด  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๒,๗๐๐  เมตร     
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๙๙๙,๐๐๐  บาท 

 ๘.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากหนองคลอง  ไปนานายหวัด  ภูวงศรี กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  
ยาว  ๒๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๖๔,๐๐๐  บาท 

 ๙.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเส้นไปสนามกีฬา  กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๑,๐๕๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๙๔,๐๐๐  บาท 

 ๑๐.  โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้าในซอยจากบ้านนางลัย  สอนชา  ไปบ้านนายสมบูรณ์  จันโท  
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 ๑๑.  โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เส้นไปหลุบชาด งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๒.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างเส้นไปโคกขี้สูด  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๙  นายส าราญ  จันโท 
นายส าราญ ขอเสนอโครงการ  จ านวน  ๑๓   โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายประชัน  แก้วศรีจันทร์  ไปนานายค าผอง  

เทียบแสง  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๔๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หินคลุกไหล่ทางข้างละ  
๐.๕๐  เมตร  งบประมาณ  ๗๙๖,๐๐๐  บาท 

 ๒.  โครงการปรับปรุงถนนถมดินจากนานายประสิทธิ์  โคชารี  ไปนานายรังสรรค์ โคชารี ช่วงที่  ๑  
ขน าดกว้าง   ๔ .๐๐   เมตร  ยาว   ๓๘๐   เมตร  สู ง เฉลี่ ย   ๐ .๗ ๐   เมตร  ช่ ว งที่   ๒                 
ขนาดกว้าง  ๕ .๐๐   เมตร  ยาว  ๖๐๐  เมตร  สู งเฉลี่ ย   ๐ .๗๐  เมตร  งบประมาณ       
๓๖๕,๔๐๐  เมตร 

 ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทอง นามมุงคุณ ถึงบ้านนายธวิน โคชารี  
กว้าง  ๒.๕  เมตร  ยาว  ๒๖  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๓๖,๐๐๐  บาท 

 
 

๔.  โครงการ/... 



             พินิจ  จ ำนงศรี                                 พิลยัพร   จนัทคำม                          ค  ำพนัธ์   ขำนวงค ์

        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๗- 
 ๔.  โครงการปรับปรุงถนนถมดินจากนานางบัวลอย  แสนนาโก  ไปนานางขนิษฐา  สาระบุญ   

ช่วงที่  ๑  กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๖๐  เมตร  ช่วงที่  ๒  กว้าง  
๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๐๐   เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๖๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๕๖,๐๐๐  บาท 

 ๕.  โครงการปรับปรุงถนนถมดินจากสามแยก  ไปถึงที่ไร่นายอ าคา  สอนชา  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร    
ยาว  ๔๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร  งบประมาณ  ๙๒,๐๐๐  บาท 

 ๖.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากบ้านหนองหว้าหมู่  ๙  ถึงนานายเรืองฤทธิ์  ทองท า  
งบประมาณ  ๙๒,๐๐๐  บาท 

 ๗.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากไร่นางละมัย  ไทยวงศ์  ไปนานางวิลัย  บรรภูมิ       
กว้าง  ๓.๐๐  เมตร ยาว  ๑,๕๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร งบประมาณ  ๔๒๐,๐๐๐  บาท 

 ๘.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากสามแยกบ้านนายสมชาย  ศรีค าเวียง ไปนานายเจริญ  
โคคร  กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ  ๒๖๖,๐๐๐  บาท 

 ๙.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากไร่นางรุณ  จิณารักษ์   ถึงนายวิฑูรย์   ศรีแก้ว          
กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๗๓๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๐๕,๐๐๐  บาท 

 ๑๐.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากบ้านหนองหว้าหมู่  ๙  ถึงที่นานางวงเดือน จันโท  
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 ๑๑.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรกรจากสามแยกบ้านนายสมชาย  ศรีค าเวียง ถึงนา
นายทวีชัย  ไทยวงศ์  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 ๑๒.  โครงการปรับปรุงท่อประปาในหมู่บ้านจากด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองไปบ้าน
นายสมชาย  ศรีค าเวียง  ความยาว  ๔๕๐  เมตร  งบประมาณ  ๔๕,๐๐๐  บาท 

 ๑๓.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมนานายไพฑูลย์  ทินวัน  ขนาดกว้าง  ๑.๒๐x๑.๕๐  เมตร  ผิว
จราจรกว้าง  ๔.๔๐  เมตร  จ านวน  ๓  ช่อง  งบประมาณ  ๒๘๕,๐๐๐  บาท  

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๐  นายสุเวช  แก่นภักดี 
นายสุเวช ขอเสนอโครงการ  จ านวน  ๑๐   โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายแก้ว  จันละคร  ไปนานายเกิด  ขานวงศ์  

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ๐.๔๐  เมตร  งบประมาณ  
๔๓๒,๐๐๐  บาท 

 ๒.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายวิพัฒน์  ด าหรื่อ  ไปโคกโพธิ์  ช่วงที่   ๑        
กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๗๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  ช่วงที่  ๒  กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  
ยาว  ๑,๗๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๗๓๒,๐๐๐  เมตร 

 ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายวิพัฒน์ ด าหรื่อ ไปนานายทองสุข หอมแพง  
กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๗๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑,๑๙๐,๐๐๐  บาท 

 ๔.  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน เขตประปารอบวัด กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ยาว  ๒๐๐  เมตร  
สูงเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

 ๕.  โครงการปรับปรุงถนนลงคลุกจากทางหลวงชนบท ไปนานายประภาส สิงอ่อน กว้าง  ๓.๐๐  
เมตร  ยาว  ๓๒๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๘๙,๖๐๐  บาท 

 
๖.  โครงการ/... 



             พินิจ  จ ำนงศรี                                 พิลยัพร  จนัทคำม                             ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์

        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๘- 
 ๖.  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินจากไร่นายเวช จันโท  ไปนานายบุญ  บาไสย์           

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๕๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร  งบประมาณ  ๖๘,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากนานายบุญเลิศ  ภูละคร  ไปนานายส ารวม พลเทพ  

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากไร่นายสมหวัง  สิงอ่อน  ไปนานางนวลจันทร์  โสมา  

กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๙๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๘๘,๐๐๐  บาท 
 ๙.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเททับถนนเดิมจากโรงสี   ไปประปาวัด  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร     

ยาว  ๓๓๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๗๑๓,๐๐๐  บาท 
 ๑๐.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงชนบท  ไปไร่นางรัญจวน  บาไสย์  

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๗๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๓๖๘,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๑  นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง 
นายเอกสิทธิ์ ขอเสนอโครงการ  จ านวน  ๑๐   โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายสมร  เจนการ  ไปบ้านนายพนมไพร  

โสภารัตน์ กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสงวน  ลามพัฒน์ ไปนานายคูณ ศรีกุลคร  

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๗๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑,๒๓๒,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  คสล.  รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  จากหน้าบ้านนางสมจิต  วงพิเดช  

ถึงบ้านนางดารา ศรีกุลคร  กว้าง ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายเสน่ห์ แก้วศรีจันทร์ ไปนานายหนู  

ขานเรียง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑,๐๓๔,๐๐๐ บาท 
 ๕.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างจากหน้าบ้านนายเสน่ห์ แก้วศรีจันทร์ ถึงหน้าบ้านนายธัญญา  

เงาะเศษ  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางวิลัย  มาพร  ถึงหน้าบ้านนายธัญญา  

เงาะเศษ กว้าง  ๓.๐๐ เมตร ยาว  ๑๓๕  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร งบประมาณ ๒๒๑,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากนานายส าราญ  นามบุดดี  ถึงนานายส าลี  พลจ่า  

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมตรงกับนานางเพ็ง  โทท า  ติดกับสหกรณ์บ้านโนนสะอาด  กว้าง 

๐.๙๐x๐.๙๐ เมตร  ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร  จ านวน ๒ ช่อง  งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท 
 ๙.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ๑ หน้าบ้านนายเสน่ห์ แก้วศรีจันทร์ ๒. หน้าบ้านนางสุจิตรา  

จันทะคาม  ๓.  หน้าบ้านนายส าลี  พลจ่า  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๐.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายธัญญา เงาะเศษ  ถึงนานายบุญศรี เรืองสุวรรณ  

กว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว  ๔๙๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๑๘,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ/... 



              พินิจ  จ ำนงศรี                                 พิลยัพร  จนัทคำม                             ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์

        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชมุ         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๙- 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๒  นายบุญเรือง  ศรีกุลคร 
นายบุญเรือง ขอเสนอโครงการ  จ านวน  ๕   โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากจากนานายบุญหนา สายแขม ไปนานายกาน สุนนท ์ 

กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ๑,๒๘๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๒,๗๖๕,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายวุฒิชัย  ถาบุญเลิศ  ถึงโรงน้ า เพียรทอง        

กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๙๓๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๙๘,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการขยายถนนล าห้วยสายคอจากสามแยกนานายทองดี  มะลาหอม  ถึงสะพานข้ามห้วย

สายคอ กว้าง  ๑.๐๐  เมตร ยาว  ๑๐๐  เมตร สูงเฉลี่ย ๓๐๐ เมตร งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐  บาท  
 ๔.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากแยกนานายสุนทร  บุญชม  ถึงเขตชลประทาน       

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๕๐  เมตร  เฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๘๒,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๓  นายค าพันธ์  ขานวงค์ 
นายค าพันธ์ ขอเสนอโครงการ  จ านวน  ๔   โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายโทมาส  ทันจร  ช่วงที่  ๑  กว้าง  ๓.๐๐  

เมตร ยาว  ๖๘  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  ช่วงที่  ๒  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑,๔๐๗,๐๐๐  บาท 

 ๒.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายทองสุข  หอมแพง  ไปนานางวิรุณี  ขานวงค์  
กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๓๘,๐๐๐  บาท 

 ๓.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากไร่นายสมหวัง  สิงอ่อน  ไปนานายชาย  สิงอ่อน       
กว้าง  ๓.๐๐  เมตร ยาว  ๑,๐๕๐  เมตร หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร งบประมาณ  ๒๙๔,๐๐๐  บาท 

 ๔.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากทางหลวงชนบท  ไปนานายทองพูน  พลสา           
กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๖๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๐๘,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๔  นางสงบ  ชากัน 
นางสงบ ขอเสนอโครงการ  จ านวน  ๕   โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ระหว่างบ้านนางประคอง ภวภูตานนท์  

ไปบ้านนางหนูดี ยาย่อ กว้าง ๐.๓๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร งบประมาณ  ๓๑๕,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จากบ้านนางล าพร  โยธะคง  ไป

บ้านนายมานิจ  โทท า  กว้าง ๐.๓๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร งบประมาณ  ๓๒๕,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จากหน้าประตูโขงวัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่  ด้าน

หมู่ ๕ ถึงบ้านนางราตรี ทองอด กว้าง ๐.๓๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร งบประมาณ ๓๕๘,๐๐๐ บาท 
 ๔.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จากบ้านนายไพรัตน์ ชากัน ไปหน้า

บ้านนางประครอง ภวภูตานนท์ กว้าง ๐.๓๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร งบประมาณ ๘๒,๕๐๐ บาท 
 ๕.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จากบ้านนางล าภา  สุนนท์  ถึงหน้า

บ้านนายมานิจ  โทท า  กว้าง ๐.๓๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร งบประมาณ  ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
 
 

ประธานสภาฯ/... 



              พินิจ  จ ำนงศรี                                 พิลยัพร  จนัทคำม                             ค  ำพนัธ์  ขำนวงค์ 
        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๑๐- 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๕  นางอโนทัย  วงแสน 
นางอโนทัย ขอเสนอโครงการ  จ านวน  ๑๒   โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางทองสุข  สร้อยสวะ  ไปหน้าบ้านนาย

มูล  บุญสวน กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ยาว  ๒๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร งบประมาณ  ๔๔,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายวราเทพ  ค าผ่อง  ไปสามแยกไร่นาง  

สุพรรณี ศรีภักดี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท 
 ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหมื่น  สาธิต  ไปบ้านนายสุพรรณ  ศรีเฮือง  

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๘  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๗๙,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางไล  ศรีภักดี  ไปบ้านนายสากล  ไมตรีแพน  

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  งบประมาณ  ๑๗,๐๐๐  บาท3 
 ๕.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากที่นานางทองสุข  สร้อยสวะ  ถึงที่นานางค ามาย  แพงจันทร์  

กว้าง  ๓.๐๐  บาท  ยาว  ๑,๔๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๓๙๒,๐๐๐  บาท  
 ๖.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากบ้านนายทนงศักดิ์ สาเกตุ ไปสามแยกที่นานายสายันต์ ศรีภักดี 

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร ยาว  ๓๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร งบประมาณ ๘๔,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสามแยกไร่นางสุพรรณี ศรีภักดี ถึงสามแยกนายค ามาย แก้วขาว   

กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๘๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร งบประมาณ ๒๗๒,๐๐๐ บาท 
 ๘.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากสามแยกไร่นายสากล  ไมตรีแพน ไปนานางบุญหนา ทองนุช  

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๙๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๖๖,๐๐๐  บาท 
 ๙.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากไร่นายไกรทอง  แพงจันทร์  ไปวัดป่าบ้านหนองหว้า  

กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๗๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑,๓๖๕,๐๐๐  บาท 
 ๑๐.  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  คสล.  รูปตัวยูพร้อมฝาปิดจากหน้าบ้านนางพรรเพ็ญ  นามบุดดี  

ไปสระโรงเรียน  กว้าง  ๐.๓๐x๐.๔๐  เมตร  ยาว  ๑๔๕  เมตร  งบประมาณ  ๓๖๓,๐๐๐  บาท 
 ๑๑.  โครงการปรับปรุงถนนถมดินจากหน้าบ้านนางพิศมัย  ไมตรีแพน  ถึงทางไปวัดป่าบ้านหนอง

หว้า กว้าง  ๔.๐๐  เมตร ยาว  ๑๐๐  เมตร สูงเฉลี่ย  ๑.๕๐  เมตร งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒.  โครงการเดินท่อประปาภายในหมู่บ้าน  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๖  นายทองพูล  นามบุดดี 
นายทองพูล ขอเสนอโครงการ  จ านวน  ๕  โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอีกุด  ไปหนองหญ้าคา  กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  

ยาว  ๖๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  ๐.๕๐  เมตร งบประมาณ  
๑,๔๐๔,๐๐๐  บาท 

 ๒.  โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.  จากสามแยกหลังวัด  ถึงสี่แยกบ้านนายทองใบ  จ านงศรี  
ขนาด  ๐.๓๐  เมตร  พร้อมบ่อพัก  ยาว  ๖๐  เมตร  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท 

 ๓.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากบ้านนายส าฤทธิ์  มะลาหอม  ไปนานายบุญทัน  โทท า  
กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๙๖,๐๐๐  บาท 

 
 

๔.  โครงการ/... 



            พินิจ   จ ำนงศรี                                  พิลยัพร  จนัทคำม                            ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์

        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๑๑- 
 ๔.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายบุญทัน  โทท า  ถึงนานายเดชา  บุดสีสวย        

กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๒๔,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๗  นายสมศรี  ศรีภักดี 
นายสมศรี ขอเสนอโครงการ  จ านวน  ๕  โครงการ 
 ๑.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากสามแยกนายธิน  พิเมย  ไปที่นานางเนตรนวล  ลาฝอย  

กว้าง  ๓.๕๐ เมตร  ยาว  ๑,๔๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๔๔๘,๐๐๐  บาท 
 ๒ .  โค รงก ารขุ ด ร่ อ งระบ ายน้ า จ าก   ห มู่   ๖   ถึ งถ น น ล าด ย าง เส้ น ห น้ า โร งเรี ย น                         

ความยาว  ๓๘๐  เมตร  งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท 
 ๓.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากรอยต่อเดิมบ้านนางแก้วพิด  จันสม ไปหนองข่าลิ้น กว้าง  

๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๖๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๒๔,๐๐๐  บาท 
 ๔.  ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างเส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปบ้านนางสาววงวาส เกณฑ์การ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๕.  โครงการเสริมผิ วถนนลาดยางแอสฟั ลท์ ติ ค คอนกรีต   ถนนสาย  ดงเค็ ง -เก่ าใหม่                  

กว้าง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๖,๐๐๐  บาท  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑๔,๔๐๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๘  นายชื่นชัย  อ่อนลี 
นายชื่นชัย ขอเสนอโครงการ  จ านวน  ๘  โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมสถานที่ด าเนินการหนองสุ่ม  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน  ๕  จุด   

๑)  หน้าบ้านนางบรรเทา  ทองนุช     ๒)  หน้าบ้านนางสุใบ โคตรประทุม 
๓) หน้าบ้านนางทองสี  ศรีแพงมนต์  ๔)  หน้าบ้านแม่เรียน รีมาต  
๕)  ซอยบ้านนางปุ่น  ชินเชษฐ  ถึงนายพรชัย  กันหาพร   

     งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถังประปา  ไปฟาร์มไก่ชนขุนทองฟาร์ม          

กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๓๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๕๘๕,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากสามแยกนายวัลลพ  พงศรี  ไปนานายฮง  รัตนพร       

กว้าง  ๓.๕๐  เมตร ยาว  ๑,๓๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร งบประมาณ  ๔๑๖,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากนานางอิน ลาฝอย ถึงนานางสุใบ โคตรประทุม  

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๖.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมจากนานายส ารอง ศรีภักดี ไปนานางมะลิ กันดุล กว้าง ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร  

ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  จ านวน  ๓  ช่อง  งบประมาณ  ๒๓๖,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากฟาร์มขุนทองฟาร์ม  ไปนานายค า เบ้า  ศรีภักดี       

กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว  ๑,๓๕๐  เมตร หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๔๓๒,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานางส าลี  ศรีภักดี  ไปนานายวิรัฐ  อินทะชัย       

กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๔๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร งบประมาณ  ๑๔๔,๐๐๐  บาท 
 
 

ประธานสภาฯ/... 



             พินิจ  จ ำนงศรี                                  พิลยัพร  จนัทคำม                             ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์

        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๑๒- 
ประธานสภาฯ ถามสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาหรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ  สมาชิกท่านใด

เห็นควรกับการเสนอแผนพัฒนาทั้ง  ๑๘  หมู่บ้าน  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ            ๓๒          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ          -            เสียง 
    งดออกเสียง         -            เสียง 

๕.๒  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่  กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธางานสวนสาธารณะ  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  อบต.บ่อใหญ่  จ านวน  ๒๙๗,๐๐๐  บาท  (โอนลด
จากกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน
เอกชน  อุดหนุนประเพณีท้องถิ่นชุมชนต าบลบ่อใหญ่  งานบุญบั้งไฟ  จ านวน  ๒๙๗,๐๐๐  บาท)   

ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ -  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 โอนลดจาก  แผนงานการศึกษา  งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  

อุดหนุนประเพณีท้องถิ่นชุมชนต าบลบ่อใหญ่  งานบุญบั้งไฟ  โอนลด  ๒๙๗,๐๐๐  บาท 
 โอนเพ่ิม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณ  อบต.
บ่อใหญ่  งบประมาณก่อนโอน  ๘,๗๐๐  บาท  โอนเพ่ิม  ๒๙๗,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  
๓๐๕,๗๐๐  บาท  (สามแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   

ประธานฯ -  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายการจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ  

 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่  กองช่าง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานสวนสาธารณะ  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  อบต.บ่อใหญ่  จ านวน  
๒๙๗,๐๐๐  บาท  (โอนลดจากกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  งบเงิน
อุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุนเอกชน  อุดหนุนประเพณีท้องถิ่นชุมชนต าบลบ่อใหญ่  งานบุญบั้งไฟ  
จ านวน  ๒๙๗,๐๐๐  บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ            ๓๒          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ          -            เสียง 
    งดออกเสียง         -            เสียง 
 ๕.๓  ขออนุมัติโครงการขอใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ   -  โครงการขอใช้เงินเหลือจ่าย  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑,๓๗๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง-เขตต าบลหนองโน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๔ 
 
 

งบประมาณ/... 



             พินิจ  จ ำนงศรี                                 พิลยัพร  จนัทคำม                             ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์

        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๑๓- 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๓,๓๓๐,๐๐๐  บาท 
งบประมาณตามสัญญา  ๒,๔๑๐,๐๐๐  บาท 
งบประมาณเหลือจ่าย     ๙๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๑.๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๔๑  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง-เขตต าบลหนองโนบ้านหนองหญ้าปล้อง  
หมู่  ๔  งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐  บาท 
 ๑.๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  ๔  เมตร  ยาว ๒๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางถนนสายหนองหญ้าปล้อง-เขตต าบลแก่งเลิงจาน  บ้านหนองหญ้าปล้อง  
หมู่  ๔  งบประมาณ  ๔๔๐,๐๐๐  บาท 
 ๑.๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๖๒  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง  ไปบ้านบ่อใหญ่  บ้านหนองหญ้าปล้อง  
หมู่  ๔  งบประมาณ  ๑๓๗,๐๐๐  บาท 
 ๑.๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  ๓  เมตร ยาว  ๑๕๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
จากนานายนิด โทท า ไปวัดป่าฉัพพลันรังศรี บ้านบ่อใหญ่ หมู่ ๑๔ งบประมาณ ๒๕๓,๐๐๐ บาท 
 รวม  ๙๒๐,๐๐๐  บาท 
๒.  โครงการขุดลอกหนองข่าลิ้น  ขนาดพ้ืนที่  ๑๔,๐๐๐  บาท  ตารางเมตร  ลึกตามแบบก าหนด
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  ๒๕,๗๙๖  ลูกบาศก์เมตร  บ้านดงเค็ง  หมู่  ๑๗ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๑,๙๔๐,๐๐๐  บาท 
งบประมาณตามสัญญา     ๗๔๘,๐๐๐  บาท 
งบประมาณเหลือจ่าย  ๑,๑๙๒,๐๐๐  บาท 
 ๒.๑  โครงการขุดลอกหนองขอนแก่น  ขนาดพ้ืนที่  ๔,๔๔๐  ตารางเมตร  ลึกเฉลี่ย  
๒.๗๐  เมตร  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  ๑๔,๕๗๐  ลูกบาศก์เมตร  บ้านเก่าใหม่  หมู่  ๑๐  
งบประมาณ  ๖๒๗,๐๐๐  บาท 
 ๒.๒  โครงการขุดลอกห้วยนาแก  ขนาดกว้าง  ๒๘  เมตร  ยาว  ๖๐๓  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
๐.๘๐  เมตร  หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า  ๑๓,๑๒๑  ลูกบาศก์เมตร  บ้านบ่อใหญ่  หมู่  ๑  
งบประมาณ  ๕๖๕,๐๐๐  บาท 
 รวม  ๑,๑๙๒,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการขอใช้เงินเหลือจ่าย  เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจปี  พ.ศ.๒๕๖๔  หรือไม่มี  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ   

 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขออนุมัติโครงการขอใช้เงินเหลือจ่าย  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี  
พ.ศ.๒๕๖๔  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ            ๓๒          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ          -            เสียง 
    งดออกเสียง         -            เสียง 
 
 

๕.๔  การขออนุญาต/... 



              พินิจ  จ ำนงศรี                                 พิลยัพร  จนัทคำม                             ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์

        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๑๔- 
   ๕.๔  การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ 
ประธานสภาฯ  -  เชิญท่าน  นายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ -  ตามที ่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ได้รับแจ้งเรื ่องแนวทางการด าเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ที่ผ่อนผันให้การท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาตให้ยื ่นค าขออนุญาตตามแบบ  ปส  ๘๔-๑  พร้อมภาพถ่ายทางอากาศ       
ณ  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามและแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  ต้องยื่นค าขออนุญาตพร้อมทั้ง
รายงานตามแบบรายงานหากจะมีการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่
ต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง นั้น 

  เพื่อให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ จึงขอยื่นค าขออนุญาตตามแบบ ปส ๘๔-๑ เพ่ือเข้าท า
ประโยชน์ใน พื้นที ่ป่าไม้  มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ .ศ .๒๔๘๔ ในกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ที ่ เข้าท าประโยชน์ใน พื ้นที ่ป ่าแต่ยัง ไม่ขออนุญ าต  ให้
ด า เนินการยื ่นค าขออนุญาตให้ถูกต้อง และเพื ่อ เป็นหลักฐานในการส่ง เรื ่องขอเบิก
จ่ายเงินส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

  ข้อระเบียบ 
 ๑.  พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๕๔๘  มาตรา  ๕๔  ห้ามมิให้ผู ้ใด  ก่อสร้าง  

แผ้วถาง  หรือเผาป่าหรือกระท าด้วยการประการใดฯ  อันเป็นการท าลายป่าหรือเข้ายึดถือ
หรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื ่น  เว้นแต่จะท าการภายในเขตที่ได้จ าแนกไว้เป็น
ประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือได้รับใบอนุญาตเจ้า
พนักงานเจ้าหน้าที ่  การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที ่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 ๒.  กฎกระทรวง  การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า  พ.ศ.๒๕๕๘  
เพื่อให้การอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  ตามมาตร  ๕๔  เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก าหนดจึงขอเสนอรายละเอียดดังกล่าวเพ่ือให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อใหญ่  ได้พิจารณาน าเรื่องเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้พิจารณา
อนุมัติดังรายละเอียดตาม ข้อ  ๕.๓ 

ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้
หรือไม่ ไม่มี ถ้าไม่มีจะขอมต ิ

 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ            ๓๒          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ          -            เสียง 
    งดออกเสียง         -            เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖/... 



-๑๕- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  ถ้าไม่มีอะไรกระผม นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  ขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  

พ.ศ.๒๕๖๔  ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
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