
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

วัน  ศุกร์  ที่  ๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 

ผู้เข้าประชุม 
ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช ประธานสภา อบต.บ่อใหญ่ ไพบูลย์  วงษ์พิเดช  
๒ นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ รองประธานสภา อบต.บ่อใหญ่ ฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  
๓ นายพินิจ  จำนงศรี เลขานุการสภา  อบต.บ่อใหญ่ พินิจ  จำนงศรี  
๔ นายสมพร  ไมตรีแพน ส.อบต.  หมู่  ๑ สมพร  ไมตรีแพน  
๕ นายพิสิทธิ์ศักดิ์  ศิริภณพาณิช ส.อบต.  หมู่  ๒ พิสิทธ์ิศักด์ิ  ศิริภณพาณิช  
๖ นางเคลือวรรรณ์  พิมพ์จ่อง ส.อบต.  หมู่  ๓ เคลือวรรรณ์  พิมพ์จ่อง  
๗ นายพลรัตน ์ วงละคร   ส.อบต.  หมู่  ๕ พลรัตน์  วงละคร  
๘ นางพิลัยพร  จันทะคาม ส.อบต.  หมู่  ๖ พิลัยพร  จันทะคาม  
๙ นายตาล  พลจ่า ส.อบต.  หมู่  ๗ ตาล  พลจ่า  

๑๐ นายอร่าม  กางเกตุ ส.อบต.  หมู่  ๘ อร่าม  กางเกต ุ  
๑๑ นายสำราญ  จันโท ส.อบต.  หมู่  ๙ สำราญ  จันโท  
๑๒ นายสุเวช  แก่นภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๐ สุเวช  แก่นภักดี  
๑๓ นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง ส.อบต.  หมู่  ๑๑ เอกสิทธิ์  สุระป้อง  
๑๔ นายนิพล  เพียป้อง ส.อบต.  หมู่  ๑๓ นิพล  เพียป้อง  
๑๕ นางสงบ  ชากัน ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สงบ  ชากัน  
๑๖ นายเกรียงไกร  แก้วศรีจันทร์ ส.อบต.  หมู่  ๑๕ เกรียงไกร  แก้วศรีจันทร์  
๑๗ นายรัศมี  แก้วดวงดี ส.อบต.  หมู่  ๑๗ รัศมี  แก้วดวงดี  
๑๘ นางสุใบ  โคตรประทุม ส.อบต.  หมู่  ๑๘ สุใบ  โคตรประทุม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ ดร.  กิตติชัย  พิมพ์จ่อง นายก อบต.บ่อใหญ่ กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  
๒ นายคำมี  อามาตร รองนายก อบต.บ่อใหญ่ คำมี  อามาตร  
๓ นายจำปา  นามบุดดี รองนายก  อบต.บ่อใหญ่ จำปา  นามบุดดี  
๔ นายชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง เลขานุการนายก อบต.บ่อใหญ่ ชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง  

 
 
 
 
 
 
 

 



          สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

วัน  ศุกร์  ที่  ๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

-  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่   ๒  ประจำปี  ๒๕๖๕       
เมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  และวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ  ขอแจ้งต่อที่ประชุมสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภา อบต.บ่อใหญ่  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕   เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  หรือไม่ 

ที่ประชุมสภา  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายานการประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดำเนินการประชุมสภาได้ดำเนินการประชุมเพ่ือตรวจ

รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และที่ประชุมมีมติไม่แก้ไขข้อความใดๆ ผม
จึงขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  รับรอง          ๑๗          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ  รับรอง        -            เสียง 
    งดออกเสียง                 -            เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทูถ้าม 
                          ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                          ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    

๕.๑  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง  ตาม
รูปแบบที่  อบต.บ่อใหญ่  กำหนด  จำนวน  ๓๕๕,๕๐๐   บาท   

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่  กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง  
ตามรูปแบบที่  อบต.บ่อใหญ่  กำหนด  จำนวน  ๓๕๕,๕๐๐   บาท 

 
 
 

        เนื่องด้วย/... 



          สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๒- 
  เนื่องด้วยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นอาคารที่สร้างแบบเปิดโล่ง  กองการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม  จึงมีความต้องการการปรับปรุงอาคารเรียน  ให้มีความเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน  ได้แก่การติดตั้งฝ้าเพดาน  ทำผนังกั้นห้องเรียน  และต่อเติมห้องน้ำพร้อม
อ่างล้างมือให้เพียงพอกับจำนวนเด็กที่เพ่ิมข้ึน  กองการศึกษาฯ  จึงขอโอนงบประมาณดังนี้ 
 โอนลดงบประมาณ  

  ๑.  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  
งบดำเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบอ่ืนๆ  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน  และประชาชนตำบลบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เกมส์  ครั้งที่  
๒๔)  ต้ังไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โอนลด  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

  ๒.  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบดำเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอื่นๆ  โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลบ่อใหญ่  ตั้งไว้  ๑๖๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  ๑๕๕,๕๐๐  บาท  โอนลด  ๑๕๕,๕๐๐  บาท 

  โอนเพ่ิม/เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม ่
  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง  
ตามรูปแบบที่  อบต.บ่อใหญ่  กำหนด  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน  ๓๕๕,๕๐๐   บาท 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายการ
จ่าย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมต ิ 

  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่  กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงเค็ง  ตามรูปแบบที่  อบต.บ่อใหญ่  กำหนด  จำนวน  ๓๕๕,๕๐๐   บาท  (โอนลด
งบประมาณ  

  ๑.  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  
งบดำเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบอ่ืนๆ  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน  และประชาชนตำบลบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เกมส์  ครั้งที่  
๒๔)  โอนลด  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

  ๒.  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบดำเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอ่ืนๆ  โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลบ่อใหญ่  โอนลด  ๑๕๕,๕๐๐  บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ            ๑๗          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ          -            เสียง 
    งดออกเสียง         -            เสียง 
 
 

๕.๒  ขออนุมัติ/... 



          สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                             เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธ์ิ  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๓- 

๕.๒  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  อบต.บ่อใหญ่   จำนวน  ๒  เครื่อง  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ  แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บ่อใหญ่  จำนวน  ๒  เครื่อง  ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  (ธันวาคม  ๒๕๖๔)  เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  (ราคารวมค่าติดตั้ง)  
แบบแขวน  ราคาต่อหน่วย  (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  ราคา  ๓๒,๒๐๐  บาท  ขนาดที่กำหนดเป็น
ขนาดไม่ต่ำกว่า  ๒๔,๐๐๐  บีทียู 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน-
เครื่องปรับอากาศ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บ่อใหญ่  
จำนวน  ๒  เครื่อง  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  อบต.บ่อใหญ่  จำนวน  ๒  เครื่อง  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (ธันวาคม  ๒๕๖๔)  
เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  (ราคารวมค่าติดตั้ง)  แบบแขวน  ราคาต่อหน่วย  (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม)  ราคา  ๓๒,๒๐๐  บาท  ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  ๒๔,๐๐๐  บีทียู  
เนื่องจากไม่ได้กำหนดมาตรฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปีปัจจุบัน  (ธันวาคม  ๒๕๖๔)   ทำให้
รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณไม่ถูกต้อง  จึงจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้ถูกต้อง 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมต ิ 

  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บ่อใหญ่  จำนวน  ๒  เครื่อง  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บ่อใหญ่  จำนวน  ๒  เครื่อง  ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (ธันวาคม  ๒๕๖๔)  เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  (ราคารวมค่า
ติดตั้ง)  แบบแขวน  ราคาต่อหน่วย  (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  ราคา  ๓๒,๒๐๐  บาท  ขนาดที่กำหนด
เป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  ๒๔,๐๐๐  บีทียู  โปรดยกมือ 

มติทีป่ระชุม -  เห็นชอบ            ๑๗          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ          -            เสียง 
    งดออกเสียง         -            เสียง 

 

 

ประธานสภาฯ/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธ์ิ  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๔- 
 ๕.๓  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์
การศึกษา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ/ชั้นวางอาหารสแตนเลสแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  ๒  แห่ง  
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ/ชั้นวางอาหารสแตนเลสแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทั้ง  ๒  แห่ง  จำนวน  ๓  ชุด  ประกอบด้วย  โต๊ะขนาด  ๑๒๐*๖๐*๕๐  ซม.  จำนวน  ๑  ตัว/
เก้าอ้ี  ขนาด  ๑๒๐*๓๐*๓๐  ซม.  จำนวน  ๒  ตัว 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ/ชั้นวางอาหารสแตนเลสแก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง  ๒  แห่ง  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ/ชั้นวางอาหารสแตนเลสแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง  ๒  แห่ง  จำนวน  ๓  ชุด  ประกอบด้วย  โต๊ะขนาด  ๑๒๐*๖๐*๕๐  ซม.  
จำนวน  ๑  ตัว/เก้าอ้ี  ขนาด  ๑๒๐*๓๐*๓๐  ซม.  จำนวน  ๒  ตัว  เนื่องจากไม่ได้กำหนด
มาตรฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปีปัจจุบัน  (ธันวาคม  ๒๕๖๔)  ทำให้รายละเอียดคำชี้แจง
งบประมาณไม่ถูกต้อง  จึงจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้ถูกต้อง 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไมม่ีจะขอมต ิ 

  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ/ชั้นวางอาหารสแตนเลส
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  ๒  แห่ง  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ/ชั้นวาง
อาหารสแตนเลสแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง  ๒  แห่ง  จำนวน  ๓  ชุด  ประกอบด้วย  โต๊ะขนาด  
๑๒๐*๖๐*๕๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว/เก้าอ้ี ขนาด ๑๒๐*๓๐*๓๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว โปรดยกมือ 

มตทิี่ประชุม -  เห็นชอบ            ๑๗          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ          -            เสียง 
    งดออกเสียง         -            เสียง 

๕.๔  ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ              ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 

ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ด้วยกองช่าง  มี
ความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนเนื่องจากได้รับแจ้ง
จากประชาชนตำบลบ่อใหญ่  ว่าถนนชำรุดเสียหายหลายจุด  ทำให้ได้รับความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมา  แต่เนื่องจากตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   
 
 

กองช่าง/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธ์ิ  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๕- 
กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  และงบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอกับภารกิจที่มีความ
จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุง  และได้ตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่าย
จากกิจกรรมเพ่ือนำมาใช้จ่ายในกิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ  จึงขออนุมัติ
ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  มีรายละเอียดดังนี้   

  โอนเพิ่ม/เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๗๘๕,๐๐๐ บาท  ดังนี้ 
๑.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๘๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  

เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง  หน้าวัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่  บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่  ๓  ตามแบบ  อบต.
บ่อใหญ่กำหนด  (แผนปี  ๖๑-๖๕  หน้า  ๙๔  ลำดับที่  ๒๕๘)  งบประมาณ  ๒๑๗,๐๐๐  บาท   

๒.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๒๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  จากห้วยสายคอไปนานางสุมาลี  มาลาหอม  บ้านหนองทุ่ม  หมู่  ๑๒  ตามแบบ  อบต.   
บ่อใหญ่กำหนด  (แผนปี  ๖๑-๖๕  หน้า  ๗๑  ลำดับที่  ๑๓๐)  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

๓.  โครงการขยายเสริมผิวจราจร  คสล.  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  ขนาดกว้าง  ๑  เมตร  
ยาว  ๒๒๐  เมตรหนา  ๐.๑๕  เมตร  ข้างหนองใหญ่  บ้านบ่อใหญ่  หมู่  ๓  ตามแบบ  อบต.   
บ่อใหญ่กำหนด  (แผนปี  ๖๑-๖๕  หน้า  ๑๑๑  ลำดับที่  ๔)  งบประมาณ  ๒๖๘,๐๐๐  บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบดำเนินงาน  

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  โอนเพิ่ม  ๑,๒๖๖,๙๕๖  บาท 
รวมงบประมาณที่โอนเพ่ิมทั้งสิ้น  ๒,๐๕๑,๙๕๖  บาท    

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ  

  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕  กองช่าง  โอนเพิ่ม/เพื่อตั้งจา่ยรายการใหม ่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ี
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  จำนวน  ๓  โครงการ  เป็นเงิน  ๗๘๕,๐๐๐  
บาท  ดังนี้ 

๑.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๘๔  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง  หน้าวัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่  บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่  ๓  ตามแบบ  อบต.
บ่อใหญ่กำหนด  (แผนปี  ๖๑-๖๕  หน้า  ๙๔  ลำดับที่  ๒๕๘)  งบประมาณ  ๒๑๗,๐๐๐  บาท   

๒.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๒๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  จากห้วยสายคอไปนานางสุมาลี  มาลาหอม  บ้านหนองทุ่ม  หมู่  ๑๒  ตามแบบ  อบต.  
บ่อใหญ่กำหนด  (แผนปี  ๖๑-๖๕  หน้า  ๗๑  ลำดับที่  ๑๓๐)  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

 
๓.  โครงการ/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๖- 
๓.  โครงการขยายเสริมผิวจราจร  คสล.  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  ขนาดกว้าง  ๑  เมตร  

ยาว  ๒๒๐  เมตรหนา  ๐.๑๕  เมตร  ข้างหนองใหญ่  บ้านบ่อใหญ่  หมู่  ๓  ตามแบบ  อบต.   
บ่อใหญ่กำหนด  (แผนปี  ๖๑-๖๕  หน้า  ๑๑๑  ลำดับที่  ๔)  งบประมาณ  ๒๖๘,๐๐๐  บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบดำเนินงาน  

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  โอนเพ่ิม  ๑,๒๖๖,๙๕๖  บาท  รวม
งบประมาณท่ีโอนเพิ่มทั้งสิ้น  ๒,๐๕๑,๙๕๖  บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ            ๑๗          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ          -            เสียง 
    งดออกเสียง         -            เสียง 
  ๕.๕  กองคลัง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ

รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๙๖  (๒) 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ  กองคลัง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๙๖  (๒)  ตามที่งาน
การเงินและบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ได้ดำเนินการปิดงบการเงินประจำปี
งบประมาณ  ๒๕๖๔  ตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ  และได้ดำเนินการตั้งบัญชีรายได้ดอกเบี้ยค้าง
รับจากธนาคาร ธกส.  เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  จำนวน  ๔๑.๑๖  บาท  แต่เนื่องด้วย
ระเบียบเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  ปี  ๒๕๔๑  รายได้ดอกผลที่เกิดจากเงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนให้รับเข้าเป็นเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนทั้งจำนวน และ  สตง.  ได้
เข้าตรวจรับรองงบการเงิน  และได้มีการแนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๙๖  (๒)  
การถอนคืนเงินรายรับ  เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาด
เงินสะสมได้โดยตรง  ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  

ดังนั้น  งานการเงินและบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม  จำนวน  ๔๑.๑๖  บาท  เพ่ือถอนคืนเงินรายรับปี  ๒๕๖๔  เข้าเงินรับฝากเงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเก่ียวกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่  ไม่
มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ  

    
 
 
 

สมาชิกท่านใด/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                           พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๗- 
  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๙๖  (๒)  
เป็นเงิน จำนวน  ๔๑.๑๖  บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ            ๑๗          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ          -            เสียง 
    งดออกเสียง         -            เสียง 
    ๕.๖  โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ          เชิญสมาชิก  หมู่ที่  ๑  นายสมพร  ไมตรีแพน 
นายสมพร  ขอเสนอแผนพัฒนา  จำนวน  ๖  โครงการ 
 ๑.  โครงการปรับปรุงถนนถมดินจากหนองสระพัง  ถึงไร่นายประดิษฐ์ วงศ์คำช้าง กว้าง  ๔  เมตร  

ยาว  ๑,๒๐๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๗๐  เมตร  งบประมาณ  ๔๐๙,๐๐๐  บาท 
 ๒. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูจากสหกรณ์หมู่ที่   ๑  ถึงสามแยกหมู่  ๑  หมู่  ๕    

กว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ยาว  ๑๖๐  เมตร  งบประมาณ  ๔๙๒,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการถมดินขยายผิวจราจรระหว่างนานายฉลอง  จูมโฮม  ถึงนานายโฮม  นามบุดดี     

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว   ๑๘๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๖๐  เมตร  งบประมาณ  ๔๗,๐๐๐  บาท 
๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวันชัย  วงศ์ศรีอาท ถึงหนองสร้างโคก  
กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๘๒  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑๔๒,๐๐๐  บาท 

 ๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหอประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  ถึงหนองสร้างโคก  
กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๒๒๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๗๘,๐๐๐  บาท 

 ๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทรงยศ   หอมเชย   ถึงโรงสีข้าว    
นายประสาน  หอมเชย  กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๖๓  เมตร  หนา  ๐.๑๕   เมตร  งบประมาณ  
๑๑๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกหมู่  ๒  นายพิสิทธิ์ศักดิ์  ศิริภณพาณิช 
นายพิสิทธิ์ศักดิ ์  ขอเสนอโครงการจำนวน  ๖  โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรูปตัวยูจากบ้านนางอรสา สอนชา ถึงสระวัดทุ่ง กว้าง ๐.๔๐ เมตร  

ยาว  ๓๙๕  เมตร  พร้อมฝาปิด  งบประมาณ  ๑,๐๖๔,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรูปตัวยูจากหน้าบ้านนางบังอร  ลามพัฒ  ถึงหน้าบ้านนางดวงใจ   

วงละคร  สระวัดทุ่ง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว  ๑๘๐  เมตร  พร้อมฝาปิด  งบประมาณ  ๔๙๒,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองใหญ่   บริเวรณหนองสาธารณะหนองใหญ่   งบประมาณ  

๕๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  โซล่าเซลล์  ภายในหมู่บ้าน  งบประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า  เส้นทุ่งโนนน้อย  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการกลุ่มอาชีพทอเสื่อ  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท  
 
 

ประธานสภาฯ/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธ์ิ  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชมุ         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๘- 
ประธานสภาฯ -  เชิญสมาชิก  หมู่ ๓  นางเคลือวรรณ์  พิมพ์จ่อง 
นางเคลือวรรณ์ ขอเสนอแผนพัฒนาจำนวน  ๑๔  โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศาลากลางบ้านหมู่  ๓  ถึงนานางยวนใจ ศักดาราช 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔๖๓,๐๐๐ บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางยวนใจ  ศักดาราช  ถึงนานายอุทิศ โททำ 

กว้าง ๔ เมตร ยาว  ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑,๒๑๒,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่  ถึงนานายอุทิศ โททำ   

กว้าง ๔ เมตร ยาว  ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๖๓,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อคอนกรีตเดิมถึงป่าไผ่  กว้าง   ๓.๕๐   เมตร   

ยาว  ๕๓  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑๐๙,๐๐๐  บาท    
๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อคอนกรีตเดิมถึงนานายนิมิต พรมศรี กว้าง ๔ เมตร  
ยาว  ๒๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๖๓,๐๐๐ บาท 
๖.  โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  รอบหนองใหญ่  กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๑,๑๗๐  เมตร  หนา  ๐.๐๕  เมตร  งบประมาณ  ๒,๗๒๕,๐๐๐  บาท 
๗.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อคอนกรีตเดิมถึงบ้านนายธีระ  อุพลเสถียร    
กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑๐๐  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  งบประมาณ  ๓๑๐,๐๐๐  บาท 
๘.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายธีระ  อุพลเสถียร  ถึงเขตตำบลหนองโน  
กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๖๕,๐๐๐  บาท 
๙.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อคอนกรีตเดิม ถึงนานายลำพูน ทรงเดช กว้าง ๔ เมตร  
ยาว  ๒๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๖๓,๐๐๐  บาท 
๑๐.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูจากบ้านนางวิรัตนากร   ปรุงฆ้อง   ถึงหนองใหญ่          
กว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ยาว  ๑๓๐  เมตร  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
๑๑.  โครงการก่อสร้างระเบียงคอนกรตีเสริมเหล็กริมหนองใหญ่  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
๑๒.  โครงการส่งเสริมสนับสนุน  กลุ่มอาชีพแม่บ้าน  (ทำสบู่)  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๓.  โครงการส่งเสริมสนับสนุน  กลุ่มอาชีพแม่บ้าน  (ปลูกผัก)  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๔.  โครงการขยายหลอดไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ -  เชิญสมาชิก  หมู่  ๔  นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ 
นางสาวฉัตรฤดี -  ขอเสนอแผนพัฒนา  จำนวน  ๑๔  โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบุญเชย จันโท ถึงนานางบุญมี พิพวนนอก  

กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐ บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอุทัย คลังพระศรี ถึงนานายสังข์ทอง  เสาสามา 

กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔๓๘,๐๐๐ บาท 
 ๓.  โครงการยกร่องพูนดินจากนานายชัยรินทร์  แก้วหานาม  ถึงนานางเกียง  กว้าง  ๔  เมตร     

ยาว  ๑๕๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๗๐  เมตร  งบประมาณ ๓๕,๐๐๐  บาท 
  
 

๔.  โครงการ/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธ์ิ  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๙- 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อคอนกรีตเดิมมาบ้านบ่อใหญ่  กว้าง  ๔  เมตร  

ยาว  ๒๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๖๓,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย  ช่วงนานายณรงค์ ภูมิภาค  ขนาด  

ศก. ๑ เมตร จำนวน ๓ แถว แถวละ ๘ ท่อน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 
 ๖.  โครงการถนนลงหินคลุกไร่นายหนูเกียง  จันทะคาม  ถึงไร่นางมูล  จิตรบรรจง กว้าง  ๓  เมตร  

ยาว  ๘๗๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการปรับปรุงถนนถมดินจากไร่นางอวย (บ้านบ่อใหญ่) ถึงนานายวิรัตน์ โททำ กว้าง ๓ เมตร  

ยาว  ๒๐๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร  งบประมาณ  ๕๕,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการปรับปรุงถนนถมดินสามแยกไร่นางมูล  จิตรบรรจง  ถึงนานายถวัลย์  สุทธิประภา  

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๓๑๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๖๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๙.  โครงการปรับปรุงถนนถมดินจากไร่นายคำจันทร์ คำเสน ถึงไร่นายบุญคง กางเกตุ กว้าง ๔ เมตร  

ยาว  ๔๖๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๘๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๙๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๐.  โครงการปรับปรุงถนนถมดินจากบ้านนายอุเทน  บาไสย์  ถึงนานางเกียรทอง  ปัญญาคำ  

กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๑  เมตร  งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท 
 ๑๑.  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินจากบ้านนางสุวคนธ์ คลังพระศรี ถึงนานางนัยนา มูลเสนา 

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร  งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๒.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายหนูเกียง จันทะคาม  ถึงบ้านนางสมบูรณ์   ทินตา  

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๓.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากนานายชัยรินทร์ แก้วหานาม ไปวัดป่าดอนหัน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๓.  โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกหมู่  ๕  นายพลรัตน์  วงละคร 
นายพลรัตน์ ขอเสนอแผนพัฒนา  จำนวน  ๑๐  โครงการ 
 ๑.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเททับคอนกรีตเดิมช่วงบ้านแม่เสาวลี  จันโท  ถึงบ๋ากะถิน 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔๗๔,๐๐๐ บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อคอนกรีตเดิมถึงห้วยโสกม่วง  กว้าง  ๕  เมตร 

ยาว  ๑๑๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๓๔๘,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นนานายทองใส  จิตรบรรจง (บริเวณห้วยโสกม่วง) กว้าง  ๑๐  เมตร  

สันฝายสูง  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบดอนปู่ตาห้วยประดู่  กว้าง  ๓  เมตร  

ยาว  ๑๒๗  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๒๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำรูปตัวยูช่วงบ้านนางกระบวน  นันทะเสน  ถึงบ้านนายสัมฤทธิ์ โคคร 

กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร พร้อมฝาปิด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงลำห้วยสายคอ  ถึงนานายประเวช  สุธารัตน์  

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๖๓,๐๐๐  บาท 
 
 

๗.  โครงการ/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธ์ิ  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๑๐- 
 ๗.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามลำห้วยโสกม่วงช่วงนานางนารี คลังพระศรี กว้าง ๒.๑๐*๒.๑๐ เมตร  

จำนวน  ๓  ช่อง  ผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร  งบประมาณ  ๔๙๙,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางจำปา  กัลหาพร  ถึงนานางหลาว  ธุระทำ

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๖๓,๐๐๐  บาท  
 ๙.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรช่วงที่ดินนางทิตยา  คุณาวัฒน์  ถึงห้วยสายคอ  

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๐.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรช่วงที่นานางอมรรัตน์ ลามพัฒน์ ถึงนานางดวงจันทร์  

นันทะเสน  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  เมตร 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๖  นางพิลัยพร  จันทะคาม 
นางพิลัยพร ขอเสนอโครงการ  จำนวน  ๙   โครงการ 
 ๑.  โครงการปรับปรุงถนนเททับคอนกรีต(เดิม) จากศาลาประชาคม หมู่ ๖ ถึงบ้านนายเลา ลุนมาต  

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๙๒   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๒๓๘,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำรูปตัวยูจากสี่แยกพ่อประยูร  ผิวไธสง  ถึงทางหลวงชนบท  

กว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ยาว  ๑๓๔  เมตร  พร้อมฝาปิด  งบประมาณ  ๓๕๓,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากทางหลวงชนบทนายประสพ  แสนคำภา  ถึงนายฮง  รัตนพร  

กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๔๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๑๑,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนายอุทัย ศรีภักดี ถึงนายศักดา ชากัน กว้าง ๓.๕๐ เมตร  

ยาว  ๔๘๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๕๔,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายโฮม โฮชิน ถึงนายประมวล พุทธบาล กว้าง ๓ เมตร  

ยาว  ๔๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๑๑,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านพ่อเม้า พลจ่า ถึงบ้านแม่ตึ่ง โททำ ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร  

งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ยาวประมาณ  ๒,๐๐๐  เมตร  งบประมาณ  ๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ยาวประมาณ  ๑,๕๐๐  เมตร  งบประมาณ  ๔๕๖,๐๐๐  บาท 
 ๙.  โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  ถนนภายในหมู่บ้านดงเค็ง  

งบประมาณ  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๗  นายตาล  พลจ่า 
นายตาล ขอเสนอโครงการ  จำนวน  ๑๔   โครงการ 
 ๑.  โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านดงเค็ง  

งบประมาณ  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางคำเผย  พลจ่า  ถึงเขต  อบต.หนองโก  

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๑๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร งบประมาณ  ๔๘๙,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสมพงษ์  บุญรุ่ง  ถึงเขตบ้านบ่อใหญ่   

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑๕๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๙๐,๐๐๐  บาท 
 
 

๔.  โครงการ/... 



          สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธ์ิ  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๑๑- 
 ๔.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมช่วงนานายสมพงษ์ บุญรุ่ง ขนาด ๒ ช่อง ขนาด ๑.๒๐*๑.๒๐ เมตร  

ผิวจราจรกว้าง  ๕  เมตร  งบประมาณ  ๒๓๘,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกทางหลวงชนบท  ถึงนานางอนงค์  ดวงดี   

กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๒๓๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๑๓,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายดาวเรือง  นามบุดดี  ถึงเขต  อบต.หนองโก     

กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๗๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๙๑,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานางบัวผัน  จันละคร  ถึงนานางบัวจันทร์  หมื่นพล  

กว้าง ๓ เมตร  ยาว  ๓๓๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากทางแยกหลวงชนบท ถึงนายลำเจียก กุมชาติ กว้าง ๓ เมตร  

ยาว  ๑๓๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๓๗,๐๐๐  บาท  
 ๙.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานางบัวลี ศรีภักดี ถึงเขต อบต.หนองโก  กว้าง  ๓  เมตร  

ยาว  ๓๖๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๙๕,๐๐๐  บาท 
 ๑๐.  โครงการปรับปรุงถนนถมดินจากนานางอนงค์ สิงขรอาจ ถึงเขต อบต.บรบือ กว้าง ๔.๕๐  เมตร  

ยาว  ๕๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๑.๐๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๘๓,๐๐๐  บาท 
 ๑๑.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนางทองคำ ขานวงศ์  ถึงเขต อบต.หนองโก  กว้าง ๓ เมตร  

ยาว  ๘๓๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๑๕,๐๐๐  บาท 
 ๑๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายนุสันติ แสนวา ถึงบ้านนางนงเยาว์  ศรีครซ้าย  

กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๑๔๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๒๔๓,๐๐๐  บาท 
 ๑๓.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  (กลุ่มหม่อนไหม)  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๔.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงร่องระบายน้ำรูปตัวยูจากซุ้มประตูบ้าน  ถึงสี่แยกกลางบ้าน 

กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร พร้อมฝาปิด งบประมาณ  ๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท  
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๘  นายอร่าม  กางเกตุ 
นายอร่าม ขอเสนอโครงการ  จำนวน  ๑๔   โครงการ 

๑.  โครงการปรับปรุงถนนถมดินนานายมนตรี ยังศรี ถึงไร่นางปิ่น โคคร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร  
สูงเฉลี่ย  ๐.๖๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๔๗,๐๐๐  บาท 
๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางมาย พุทธบาล ถึงนานายชาลี ถวิลเดช  
กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๗๖  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๒๒๖,๐๐๐  บาท 

 ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายตาล พลจ่า  ถึงบ้านนายมนัส  ทุบพรม              
กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑๕๔,๐๐๐  บาท 

 ๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายศิริ  พลจ่า ถึงนานายสว่าง  ศรีบุญเรือง  
กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๑๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๘๙,๐๐๐  บาท 

 ๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายเสา มัชชิมา ถึงหนองคลอง กว้าง ๔ เมตร  
ยาว  ๒๑๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๙๐,๐๐๐  บาท 

 ๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางสังวาลย์ กางเกตุ ถึงบ้านนางบัวฮอง หงษาอ่อน 
กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๓๘,๐๐๐  บาท 
 

๗.  โครงการ/... 



          สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธ์ิ  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๑๒- 
๗.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนายพิภพ  สนั่นเอ้ือ  ถึงบ้านนายเทพ  พลจ่า             
กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๗๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑๒๓,๐๐๐  บาท 

 ๘.  โครงการถนนลงหินคลุกจากนายมนตรี ถึงไร่นางปิ่น โคคร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๕๘,๐๐๐  บาท 

 ๙.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเส้นไปโคกขี้สูตร  กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๒,๒๐๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๕๖๔,๐๐๐  บาท 

 ๑๐.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากหนองคลอง ถึงนานายหวัด ภูวงศรี กว้าง  ๓  เมตร  
ยาว  ๗๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๘๒,๐๐๐  บาท 

 ๑๑.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเส้นไปสนามกีฬา กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๑,๐๕๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๗๑,๐๐๐  บาท 

 ๑๒.  โครงการปรับปรุงลงหินคลุกจากสามแยก  ถึงนานายสมจิตร  ศรีกุลคร  กว้าง  ๓  เมตร  
ยาว  ๖๔๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๖๗,๐๐๐  บาท 

 ๑๓.  โครงการถนนลงหินคลุกเส้นไปหลุบซาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  
งบประมาณ  ๑๐๕,๐๐๐  บาท 

 ๑๔.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๙  นายสำราญ  จันโท 
นายสำราญ ขอเสนอโครงการ  จำนวน  ๑๐   โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจุ่น นามมุงคุณ ถึงบ้านนางเล็ก พุทธบาล  

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๑๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร งบประมาณ  ๔๘๙,๐๐๐  บาท 
๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก ถึงบ้านนายน้อย ทองนุช กว้าง ๔ เมตร  
ยาว  ๖๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร    งบประมาณ  ๑,๓๖๐,๐๐๐  บาท 
๓.  โครงการปรับปรงุถนนถมดนิจากสามแยก ถึงบ้านนายวิฑลูย์ ศรีแก้ว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร  
สูงเฉลี่ย  ๐.๘๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๙๐,๐๐๐  บาท 

 ๔.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากบ้านนายเกรียงไกร แก้วศรีจันทร์ ถึงนายบุญเพ็ง สินโสภา  
กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๗๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๙๐,๐๐๐  บาท 

 ๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกถึงบ้านนายธีรชัย แก้วขาว กว้าง ๔ เมตร  
ยาว  ๑๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๓๔๒,๐๐๐  บาท 

 ๖.  โครงการขยายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑๐ ต้น ยาว ๗๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๗.  โครงการปรับปรุงถนนถมดินจากที่นานายบัวลาย พรมรักษ์ ถึงนางคำพอง คำดี กว้าง ๕ เมตร  

ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๘๐  เมตร  งบประมาณ  ๓๔๐,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการขยายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑๕ ต้น ยาว ๑,๐๐๐  เมตร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๙.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายสายันต์  ศรีภักดี  ถึงนานายบุญมา  ฤทธิศร  

กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๖๕,๐๐๐  บาท 
 ๑๐.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านหนองหว้า  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 
 

ประธานสภาฯ/... 



          สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธ์ิ  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๑๓- 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๐  นายสุเวช  แก่นภักด ี
นายสุเวช ขอเสนอโครงการ  จำนวน  ๗   โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางสนิท ธงเอก ถึงนานายเกิด ขานวงค์ กว้าง ๔ เมตร  

ยาว  ๒๑๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๘๙,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรเททับจากโรงสีนางภัคนันท์  บัวชุม  ถึงประปาวัด  กว้าง  ๔  เมตร  

ยาว  ๓๔๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๗๗๙,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายสุบรรณ  ทันมา  ถึงนานายคำพันธ์  ขานวงค์  

กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๙๐๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๔๕,๐๐๐  เมตร 
 ๔.  โครงการไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ แสงสว่างรอบหมูบ่้าน จำนวน ๒๐ จุด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๕.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบุญถม  จันโท  ถึงบ้านนายศรทอง  

นามบุดดี  กว้าง ๓  เมตร  ยาว ๑๓๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๒๓๐,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายหนู ไมตรีแพน ถึงบ้านนายลอง หนูหล้า 

กว้าง ๓  เมตร  ยาว ๑๐๓  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑๗๖,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการประตูระบายน้ำหนองขอนแก่น  ๒  จุด  งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๑  นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง 
นายเอกสิทธิ์ ขอเสนอโครงการ  จำนวน  ๑๐   โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสมร  เจนการ  ถึงประปาหมู่บ้าน 

กว้าง  ๔  เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางดอกไม้ รัตยา ถึงนานางเวียง ดีสงคราม  

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๘๘๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๒,๐๕๒,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ ช่อง ตรงกับนานายวินัย ศรีทัศน์ กว้าง ๐.๙๐*๐.๙๐ เมตร 

ผิวจราจร  กว้าง ๓ เมตร งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสงวน ลามพัฒน์ ถึงนานายคูณ ศรีกุลคร 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔๖๓,๐๐๐ บาท 
 ๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายปั่น สาหมุน ถึงนานายอรรณพ โภคาแสง  

กว้าง  ๓  เมตร  ยาว ๒๙๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๙๕,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายอุทัย รัตยา ถึงนานายเนาวรัตน์ ธิถา 

กว้าง  ๓.๕๐ เมตร ยาว  ๒๔๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากนานายอุฤทธ์  ราชาภักดี   ถึงนานายทวี  ดวงลี   

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  จำนวน  ๖  จุด  งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๙.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากนานายจำปา  นามบุดดี  ถึงนานายประเสริฐ  นามบุดดี   

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๐.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากนานายสมร  เจนการ  ถึงนานายชัยยนต์  โททำ  

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 

ประธานสภาฯ/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธ์ิ  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๑๔- 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๒  นายพินิจ  จำนงศรี 
นายพินิจ ขอเสนอโครงการ  จำนวน  ๖   โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายศุภชัย  สุขจิต ถึงเขตชลประทานร่องหัวช้าง  

กว้าง  ๔  เมตร  ๙๒๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๒,๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายวุฒิชัย  ถาบุญเลิศ  ถึงโรงน้ำดื่มเพียรทอง       

กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๙๓๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๕๓,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการขุดลอกลำห้วยสายคอ  กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๑.๕๐  เมตร  

งบประมาณ  ๓๑๓,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายนฤดม วงศ์คำช้าง ถึงสี่แยกนานางเดือนเพ็ญ  

จันละคร  กว้าง  ๓  เมตร  ๒๗๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๗๗,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายสมุทร บุญชม ถึงถนนบ่อใหญ่-ดงเค็ง กว้าง ๓ เมตร  

ยาว  ๑,๑๘๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๓๒๑,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขตชลประทานร่องหัวช้าง  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๓  นายนิพล  เพียป้อง 
นายนิพล ขอเสนอโครงการ  จำนวน  ๙   โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายโทมาส  ทันจร  ถึงนานายสุบรรณ ทันมา  

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๑๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๘๙,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางถนอม บาไสย์ ถึงนานายเบิด ภักดีทา  

กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๔๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๙๕,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางทองนาก ภูลคร ถึงบ้านนางพุด จันโท 

กว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๒๑๕  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร งบประมาณ  ๔๙๐,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นทางระหว่าง  หมู่ที่  ๑๐  ถึงหมู่ที่  ๑๓  

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๘๖  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๒๐๙,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกนานางมยุรี เพ็ชรพา ถึงนานายน้อย ใบบ้ง  

กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๓๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๙๘,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางจากสามแยกทางไปหนองหว้า  ถึงนานางมยุรี  เพ็ชรพา  

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๓๐๐  เมตร  งบประมาณ  ๙๖๐,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายประยงค์  ขานโฮง ถึงบ้านนายสมหวัง  สิงอ่อน  

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยกนานางน้อย  ใบบ้ง  ถึงนานายคำตัน  เชื้อกูล  

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๙.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายบุญเลิศ  ภูลคร  ถึงนานางสุรินทร์  โคชารี  งบประมาณ  

๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 

ประธานสภา/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธ์ิ  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๑๕- 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๔  นางสงบ  ชากัน 
นางสงบ ขอเสนอโครงการ  จำนวน  ๕   โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูจากบ้านนางหนูพวน เขียนคำสี ถึง

บ้านนางหนูดี ยาย่อ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร พร้อมฝาปิด งบประมาณ ๘๐๗,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูจากประตูโขงวัด ถึงหน้าบ้านนางราตรี

ทองอด  กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร พร้อมฝาปิด งบประมาณ ๓๗๑,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูจากบ้านนางประคอง  พอบาน  ถึง

บ้านนางหนูดี   ยาย่อ  กว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ยาว  ๑๕๙  เมตร  พร้อมฝาปิด  งบประมาณ  
๔๕๓,๐๐๐  บาท 

 ๔.  โครงการไฟฟ้าแสงสว่างหน้าบ้านนางตื้น  บุญชม  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาข้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑๔ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๕  นายเกรียงไกร  แก้วศรีจันทร์ 
นายเกรียงไกร ขอเสนอโครงการ  จำนวน  ๑๐   โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางทองสุข สร้อยสวะ ถึงบ้านนายมูล บุญสวน 

กว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๒๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร งบประมาณ  ๔๖,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนนถมดินจากหน้าบ้านนางพิสมัย ไมตรีแพน ถึงทางไปวัดป่าบ้านหนองหว้า 

กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๑.๒๐  เมตร งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 
 ๓.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรูปตัวยูช่วงสระหลวง   ถึงบ้านนายบุญถิ่น   จ้ายสอนนา   

กว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ยาว  ๑๙๐  เมตร  งบประมาณ  ๔๙๒,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากบ้านหนองหว้า ถึงที่นานายสุบรรณ แก้วขาว กว้าง ๓  เมตร  

ยาว  ๑,๘๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๔๘๘,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกช่วงบ้านนายบุญจันทร์ ถึงบ้านนายหัน ไมตรีแพน กว้าง ๓ เมตร  

ยาว  ๔๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๑๑,๐๐๐  บาท  
 ๖.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  จำนวน  ๒  ช่อง  กว้าง  ๐.๙๐*๐.๙๐  เมตร ช่วงนานางสมจิตร กับนา

นางวิลัย ขานลา ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าที่โรงสูบประปาหนองหว้าเฒ่า  งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๘.  โครงการทอเสื่อกก  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๙.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายเรืองศิลป์ บุดสีสวย ถึงบ้านนางพิมลวรรณ  

โคชารี  กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๗๒,๐๐๐  บาท 
 ๑๐.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับที่เดิมจากบ้านนายประได  พุทธบาล  ถึงบ้านของ

นางขวัญเรียม  สุระป้อง  กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๑๗๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  งบประมาณ 
๒๙๔,๐๐๐  บาท 

 
 
 
 

ประธานสภาฯ/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธ์ิ  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๑๖- 
ประธานสภาฯ สำหรับหมู่  ๑๖  ขอเสนอโครงการ  จำนวน  ๗  โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูจากสามแยกหลังวัด  ถึงสี่แยกบ้านนาย

ทองใบ จำนงศรี  กว้าง  ๐.๓๐  เมตร  ยาว  ๑๒๕  เมตร  พร้อมฝาปิด งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก ถึงนานายบุญรงค์ ศรีกุลคร กว้าง ๕ เมตร  

ยาว  ๑๖๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๘๒,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายบุญ  สีสังข์  ถึงไร่นายประสิทธิ  วงพิเดช  

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑๖๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๘๒,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากไร่นายไพรัตน์  ชากัน  ถึงไร่นายจำปา  นามบุดดี        

กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๓๘๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๑,๑๔๒,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากนานายสนั่น คุ้มจอหอ ถึงนานายเดชา บุดสีสวย กว้าง ๓ เมตร  

ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๗๒,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการติดกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๗  นายรัศมี  แก้วดวงดี 
นายรัศม ี ขอเสนอโครงการ  จำนวน  ๗  โครงการ 
 ๑.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากประตูวัดบ้านดงเค็ง  ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๔๐ เมตร  พร้อมบ่อพัก  ยาว  ๑๔๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๔๓,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเททับที่เดิมจากบ้านนายบุญโฮม  โยราช  ถึงบ้านนาย

คำปุ่น ศรีภักดี กว้าง ๔ เมตร ยาว  ๖๖  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ  ๑๖๑,๐๐๐ บาท 
 ๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเททับที่เดิมจากบ้านนายเลื่อน พัดโท  ถึงบ้านนายผจญ 

เหล่าโยธี กว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว  ๕๓  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนายผจญ  เหล่าโยธี  ถึงนางเฉลียว  กางโม้      

กว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว  ๔๑  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๖๕,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากที่นานายนิรัน  ป้องโหน่ง  ถึงนานางอำนวย  พิลาแดง  งบประมาณ  

๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากหนองข่าลิ้น ไปถึงที่นานายสวัสดิ์ ภูวงศรี กว้าง ๓ เมตร  

ยาว  ๙๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๕๖,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร  แอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่ บ้ านดงเค็ง  

งบประมาณ  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิก  หมู่  ๑๘  นางสุใบ  โคตรประทุม 
นางสุใบ ขอเสนอโครงการ  จำนวน  ๑๑  โครงการ 
 ๑.  โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร  แอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านดงเค็ง  

งบประมาณ  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน  ๖  จุด  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  
 
 

๓.  กลุ่มสตรี/... 



-๑๗- 
 ๓.  กลุ่มสตรีแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 ๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายวัลลพ พงศรี ถึงถังประปา กว้าง ๔ เมตร  

ยาว  ๑๒๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๒๘๐,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก ถึงฟาร์มไก่ชนขุนทองฟาร์ม กว้าง  ๔  เมตร  

ยาว  ๑๘๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๔๑๘,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากสามแยกนานายวัลลพ  พงศรี  ไปนานายฮง  รัตนพร  

กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว  ๗๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๑๙๓,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากฟาร์มขุนทองฟาร์ม  ไปนานายคำเบ้า  ศรีภักดี       

กว้าง ๓ เมตร ยาว  ๙๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๔๕,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๙.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานางสำลี ศรีภักดี ไปนานายวิรัฐ อินทะชัย กว้าง  ๓  เมตร  

ยาว  ๓๕๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๙๓,๐๐๐  บาท  
 ๑๐.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากนานายนิรันทร์  ป้องโหน่ง ถึงบ่อขยะ  กว้าง  ๓  เมตร     

ยาว  ๗๘๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  งบประมาณ  ๒๐๒,๐๐๐  บาท 
 ๑๑.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ ช่อง จากนานายสำลอง ศรีภักดี กว้าง ๑.๕๐*๑.๕๐  เมตร  

ผิวจราจร  กว้าง  ๔  เมตร  งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท     
ประธานสภาฯ ถามสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาหรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ  สมาชิกท่านใด

เห็นควรกับการเสนอแผนพัฒนาทั้ง  ๑๘  หมู่บ้าน  โปรดยกมือ 
มติทีป่ระชุม -  เห็นชอบ            ๑๗          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ          -            เสียง 
    งดออกเสียง         -            เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  ถ้าไม่มีอะไรกระผม นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช    ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
                                                                                         พินิจ  จำนงศรี 
                                                                                      (นายพินิจ  จำนงศรี)   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                                         เลขานุการสภาฯ          
                          
               สมพร  ไมตรีแพน                   พิลัยพร   จันทคาม                    เอกสิทธิ์  สุระป้อง 
           (นายสมพร  ไมตรีแพน)             (นางพิลัยพร  จันทคาม)               (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง)        
        คกก.ตรวจบันทึกการประชุม        คกก.ตรวจบันทึกการประชุม          คกก.ตรวจบันทึกการประชุม                        
                                                                            
                                                                                        ไพบลูย์  วงษ์พิเดช 
                                                                                    (นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                                          ประธานสภาฯ 


