
(ส ำเนำ) 
บนัทกึกำรประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำหนองทุ่ม 

สมยัสำมญั  สมยัที ่1   ประจ ำปี  2562  ครัง้ที ่2 
วนัที ่   15   กุมภำพนัธ ์   2562 

ณ. หอ้งประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำหนองทุ่ม 
ผู้มาประชุม 

ล าดบัท่ี 
ช่ือ  -  สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

 

นำยสมพงษ์     สมกระบวน 
นำยอ ำไพ        อำจสุข 
นำงรญัดร       หงษ์รตัน์ 
นำยบุญสง่       ยุทธชยั 
นำงบวัลยั        จ ำพงษ์ 
นำยสมบูรณ์     สะอำดโฉม 
นำงสำวนิภำพร      บุบผำวำด 
นำยเจรญิ      สอนจอ้ย 
ส.ต.วำสนำ    มำนำเสยีว 
นำยวชิำญ     วชิำธรรม 
นำยสำคร      น่ำบณัฑติ 
นำงส ำเนียง    โคตรนำวงั 
นำยทองสุข     ทวะล ี
นำยอุไร         แสนวงค ์
นำยทวศีกัดิ ์   เปรมสมีำ 
นำยเมษำ      มัน่คง 
นำงกำนดำ    สมภำร 
นำยอ ำนวย     ผวิเผื่อน 
นำงบุญปลูก    ปรำบสงบ 
นำยวรนำรถ   ศรสีุภำพ 
นำยคณู     ภู่บวั 
นำยวชัรำภรณ์  โชคเหมำะ 
นำงประพงษ์     อำจสุข 
นำงแพรวพรรณ    งอกนำวงั 
นำยสวสัดิ ์      สเีขยีวแก่ 
นำยสมจติร    ปกป้อง 

ประธำนสภำ อบต. 
รองประธำนสภำ อบต. 
สมำชกิสภำ อบต. ม.1 
สมำชกิสภำ อบต. ม.2 
สมำชกิสภำ อบต. ม.2 
สมำชกิสภำ อบต. ม.3 
สมำชกิสภำ อบต. ม.4 
สมำชกิสภำ อบต. ม.4 
สมำชกิสภำ อบต. ม.5 
สมำชกิสภำ อบต. ม.5 
สมำชกิสภำ อบต. ม.6 
สมำชกิสภำ อบต. ม.7 
สมำชกิสภำ อบต. ม.7 
สมำชกิสภำ อบต. ม.8 
สมำชกิสภำ อบต. ม.8 
สมำชกิสภำ อบต. ม.9 
สมำชกิสภำ อบต. ม.9 
สมำชกิสภำ อบต. ม.10 
สมำชกิสภำ อบต. ม.10 
สมำชกิสภำ อบต. ม.11 
สมำชกิสภำ อบต. ม.12 
สมำชกิสภำ อบต. ม.12 
สมำชกิสภำ อบต. ม.13 
สมำชกิสภำ อบต. ม.14 
สมำชกิสภำ อบต. ม.14 
สมำชกิสภำ อบต. ม.15 

สมพงษ์     สมกระบวน 
อ ำไพ     อำจสุข 
รญัดร     หงษ์รตัน์ 
บุญสง่    ยุทธชยั 
บวัลยั        
จ ำพงษ์สมบรูณ์     
สะอำดโฉม 
นิภำพร   บุบผำวำด 
เจรญิ      สอนจอ้ย 
ส.ต.วำสนำ   มำนำเสยีว 
วชิำญ      วชิำธรรม 
สำคร       น่ำบณัฑติ 
ส ำเนียง    โคตรนำวงั 
ทองสุข    ทวะล ี
อุไร         แสนวงค ์
ทวศีกัดิ ์   เปรมสมีำ 
เมษำ       มัน่คง 
กำนดำ    สมภำร 
อ ำนวย     ผวิเผือ่น 
บุญปลูก    ปรำบสงบ 
วรนำรถ   ศรสีุภำพ 
คณู     ภู่บวั 

ลำ 
ประพงษ์      อำจสุข 
แพรวพรรณ     งอกนำวงั 
สวสัดิ ์       สเีขยีวแก่ 
สมจติร      ปกป้อง 
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(ส ำเนำ) 
บนัทกึกำรประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำหนองทุ่ม 



สมยัสำมญั  สมยัที ่ 1  ประจ ำปี  2562  ครัง้ที ่2 
วนัที ่  15   กุมภำพนัธ ์   2562 

ณ. หอ้งประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนำหนองทุ่ม 
ผู้มาประชุม 
ล าดบัท่ี ช่ือ  -  สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมำยเหตุ 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

นำยสมพร      ศริชิำต ิ
นำงรชัดำ       วญิญำสุข 
นำยประสทิธิ ์ วรรณชำต ิ
นำยแผนผำ    คงนำวงั 
นำยประยูร    สุนทรยิำนนท์ 
นำยสุเพด      นิยมถิน่ 
นำงสำวหนูค่ำย  หงษ์สำวงค ์
นำยไพฑรูย ์    ศรรีกัษ์ 
นำยหนูเลื่อน   ปีกสนัเทยีะ 
นำงสำวสุภำวสิำร ์ มลูปลำ 

สมำชกิสภำ อบต. ม.15 
สมำชกิสภำ อบต. ม.16 
สมำชกิสภำ อบต. ม.16 
สมำชกิสภำ อบต. ม.17 
สมำชกิสภำ อบต. ม.17 
สมำชกิสภำ อบต. ม.18 
สมำชกิสภำ อบต. ม.18 
สมำชกิสภำ อบต. ม.19 
สมำชกิสภำ อบต. ม.19 
ปลดั อบต./เลขำนุกำรสภำ 
อบต. 

สมพร      ศริชิำต ิ
รชัดำ       วญิญำสุข 
ประสทิธิ ์  วรรณชำต ิ

ลำ 
ประยรู    สุนทรยิำนนท์ 
สุเพด      นิยมถิน่ 
หนูค่ำย  
หงษ์สำวงคไ์พฑรูย ์    
ศรรีกัษ์ 

ลำ 
สุภำวสิำร ์  มลูปลำ 
 

 

 
   ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ  -  สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

นำยสุรยิำ    ฝ่ำยสนูย์ 
นำยฉลอง  ฉลองธรรม 
นำยค ำพอง  คลงัช ำนำญ 
นำยณพงศ ์  กงซุย 
นำยจกัรกฤษ  แสงเดอืน 
นำงสำวบรรจง  
เชยชยัภูม ิ
นำงสำวชมพูนุท  
หงษ์เหนิ 
นำงจนิตนำ  อำสำรณะ 
นำงประพตัสร  
เวยีงสมิมำ 
นำงสำวปฏมิำ  เขือ่งสถุ่ง 
นำยวชิชยำ สงิหอ์ุ่น 
นำงสำวลลนิี  ปุรธิรรมเม 

นำยก อบต. 
รองนำยก อบต. 
รองนำยก อบต. 
เลขำนุกำรนำยก อบต. 
ผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำงผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั 
หวัหน้ำส ำนกัปลดั อบต. 
ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรศกึษำ 
นกัวเิครำะหฯ์ 
นกัทรพัยำกรบุคคล 
ผูช้่วยนกัวเิครำะหฯ์ 
ผช.จพง.ธุรกำร 

สุรยิำ    ฝ่ำยสนูย์ 
ฉลอง  ฉลองธรรม 
ค ำพอง  คลงัช ำนำญ 
ณพงศ ์  กงซุย 
จกัรกฤษ  แสงเดอืน 
บรรจง  เชยชยัภูม ิ
ชมพนุูท  หงษ์เหนิ 
จนิตนำ  อำสำรณะ 
ประพตัสร  
เวยีงสมิมำ 
ปฏมิำ  เขือ่งสถุ่ง 
วชิชยำ สงิหอ์ุ่น 
ลลนิี  ปุรธิรรมเม 
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ผู้ลาประชุม                              -        มี 3 คน  คือ 



1. นำยวชัรำภรณ์  โชคเหมำะ สมำชกิสภำ อบต. หมู่ที ่ 12 
2. นำยแผนผำ   คงนำวงั  สมำชกิสภำ อบต. หมู่ที ่ 17 
3. นำยหนูเลื่อน   ปีกสนัเทยีะ  สมำชกิสภำ อบต. หมู่ที ่ 19 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   - เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธำนสภำ  อบต.   - ต่อไปเป็นกำรประชุมในระเบยีบวำระที่5 เรื่อง 
เสนอเพือ่พจิำรณำ(สมพงษ์  สมกระบวน)   - 5.1 เรื่องกำรพจิำรณำเพิม่เตมิแผนพฒันำทอ้งถิน่ 
ประจ ำปี  
      2561 – 2564 ขอเชญิท่ำนนำยก อบต. เสนอญตัตเิพือ่พจิำรณำ 
นำยก อบต.    - นำยก อบต. น ำเรยีนรำยละเอยีดกำรเพิม่เตมิแผนพฒันำทอ้งถิน่  
(นำยสุรยิำ  ฝ่ำยสนูย)์    ปี 2561 – 2564 ใหท้ีป่ระชุมทรำบ (ตำมรำยละเอยีดทีไ่ดม้อบใหท้ี่
      ประชุม) สว่นรำยละเอยีดผมขอมอบใหเ้จำ้หน้ำทีง่บประมำณเป็น
      ผูน้ ำเรยีนชีแ้จงรำยละเอยีด 
เลขำนุกำรสภำ อบต./ปลดั อบต.  - ระเบยีบกระทรวงว่ำดว้ยกำรจดัท ำแผนองคก์รปกครองสว่น  
เจำ้หน้ำทีง่บประมำณ ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2561 ฉบบัที ่3 ขอ้ที ่12 ไดก้ล่ำวว่ำ ในกรณีทีเ่กดิ  
(นำงสำวสุภำวสิำร ์ มลูปลำ)   ควำมจ ำเป็นตอ้งมกีำรเพิม่เตมิแผนพฒันำทอ้งถิน่กส็ำมำรถท ำได้
      โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ ข ัน้ตอนแรกคณะกรรมกำรสนบัสนุนแผน
      โดยมดีฉิันเป็นประธำนผูจ้ดัท ำแผนแลว้กร็่ำงแผนต่อ 
      คณะกรรมกำรพฒันำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เสรจ็แลว้
      คณะกรรมกำรพฒันำฯ เหน็ชอบ กเ็ขำ้ประชำคมต ำบล 
      บำงหมู่บำ้นกจ็ะมอียู่ในแผนอยู่แลว้กไ็ม่ตอ้งเพิม่เตมิ 
      ในปีนี้จะเน้นเรื่องกำรคดัแยกขยะและฝุ่ นละออง จงัหวดัสะอำด
      โครงกำรต่ำงๆ ทีม่ใีนแผนเรำกต็อ้งมกีำรเพิม่เตมิแผนขึน้มำ
      หลงัจำกประชำคมผ่ำนแลว้กใ็หส้ภำเหน็ชอบร่ำงแผน 
       สว่นรำยละเอยีดขอมอบใหเ้จำ้หน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบเป็นผูเ้สนอ ว่ำมี
      โครงกำรอะไรบำ้งทีจ่ะปรบัปรุงเพิม่เตมิ ขอเชญิหวัหน้ำส ำนกั
      ปลดั.  
 
หวัหน้ำส ำนกัปลดั อบต.   - ตำมทีท่่ำนปลดัอบต. ไดน้ ำเรยีนว่ำดว้ยระเบยีกระทรวงมหำดไทย     
(นำงสำมพนุูท หงษ์เหนิ) ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก ำ ร จั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น ำ ท้ อ ง ถิ่ น 

ซึ่ ง ไ ด้ น ำ เ ส น อ ต่ อ ส ภ ำ เ พื่ อ เ ห็ น ช อ บ 
เอกสำรทีม่อบใหก้บัทุกท่ำนเป็นเอกสำรชุดใหม่ 
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 ให้ดูตำมชุดทีม่อบให้ เนื่องจำกปรมิำณงำนไดม้กีำรเพิม่เตมิแก้ไข 
จะมทีัง้หมด 13 โครงกำรดงันี้   

      1.  โครงกำรเสรมิสรำ้งผวิทำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำยภำยใน
      หมู่บำ้นโคกงำม หมู่ที ่1  

      -ขนำดกวำ้ง 4 เมตร ยำว 525 เมตร หนำ 0.03 เมตร หรอืมี
      พืน้ทีแ่อสฟัลทต์กิคอนกรตีไม่น้อยกว่ำ 2,100 ตำรำงเมตร พรอ้ม
      ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนงำน
      ทำงส ำหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ แบบที ่ทถ.7-201  
      งบประมำณ 465,000.-บำท  (-สีแ่สนหกหมื่นสีพ่นับำทถว้น-) 
 

     2.  โครงกำรเสรมิสรำ้งผวิทำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำยภำยใน
     หมู่บำ้นหนองรวก หมู่ที ่2 จ ำนวน 2 ช่วง  
     ช่วงที ่1 จำกแยกบำ้นนำงบวัเงนิ คงสงิห ์– แยกบำ้นนำงเตยีงค ำ 
     พลขอนแก่น ขนำดกวำ้ง 5 เมตร ยำว330 เมตร หนำ 0.03 เมตร 
     ช่วงที ่2 จำกสีแ่ยกศำลำกลำงบำ้น – โรงเรยีนบำ้นหนองรวก 
     ขนำดกวำ้ง 5 เมตร ยำว 110 เมตร หนำ 0.03 เมตร หรอืมพีืน้ที่
     แอสฟัลทต์กิคอนกรตีไม่น้อยกว่ำ 2,200 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำย
     โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนงำนทำง
     ส ำหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ แบบที ่ทถ.7-201   
     งบประมำณ 465,000.-บำท(-สีแ่สนหกหมื่นหำ้พนับำทถว้น-) 
 
     3. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. สำยโนนสม้โฮง– หนองผอื หมู่ที3่  
     บำ้นนำหนองทุ่ม 

      -ขนำดกวำ้ง 5 เมตร ยำว 92 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที ่
      คสล.ไม่น้อยกว่ำ 460 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 
      ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครองมหำดไทย
      แบบเลขที ่ ท.1-01  งบประมำณ  300,000.-บำท  (-สำมแสน
      บำทถว้น-) 
 

     4.  โครงกำรเสรมิสรำ้งผวิทำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำยภำยใน
      หมู่บำ้นนกเขำทอง หมู่ที ่4 จ ำนวน 2 ช่วง  
      ช่วงที ่1 สำยจำกแยกนำแกใต–้โนนรงัแยกบำ้นนำยอเนก  อกัขระ  
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      ถนนโนนรงั  ขนำดกวำ้ง 4 เมตร ยำว 250 เมตร หนำ 0.03 เมตร 
      ช่วง ที ่2 ถนนนำแกใต,้โนนรงั – แยกศำลปู่ ตำ กวำ้ง 4 เมตร ยำว 
      275 เมตร หนำ 0.03 เมตร หรอืมพีืน้ทีแ่อสฟัลทต์กิคอนกรตี 
      ไม่น้อยกว่ำ 2,100 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 
      ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงส ำหรบัองคก์ร
      ปกครองสว่นทอ้งถิน่ แบบที ่ทถ.7-201 งบประมำณ 454,000.-
      บำท  (-สีแ่สนหำ้หมื่นสีพ่นับำทถ้วน-) 
 

     5.  โครงกำรลงหนิคลุกถนนล ำเลยีงกำรเกษตร  บำ้นดงพอง  
     หมู่ที ่5 จ ำนวน 2 สำย  
     สำยที ่1 งำนซ่อมแซมถนนลูกรงั สำยบำ้นดงพอง–หนองสองหอ้ง  

      - งำนซ่อมแซมถนนลูกรงัโดยปรบัเกรดถนนเดมิ ขนำดกวำ้ง3.50
      เมตร  ควำมยำวทัง้สิน้ 1,750 เมตร ลงหนิคลุกเป็นช่วงๆ 
      ขนำดกวำ้งเฉลีย่ 3.50 เมตร หนำเฉลีย่ 0.10 เมตร 
      หรอืปรมิำณหนิคลุกไม่น้อยกว่ำ 310 ลบ.ม. พรอ้มป้ำย 
      โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบ อบต. ก ำหนด
      งบประมำณ 250,000.-บำท (-สองแสนหำ้หมื่นบำทถว้น-) 
      สำยที ่2 งำนซ่อมแซมถนนลูกรงั สำยบำ้นดงพอง–หว้ยวงัหวำ้ 
      - งำนซ่อมแซมถนนลูกรงั โดยปรบัเกรดถนนเดมิ ขนำดกวำ้ง 
      กวำ้งเฉลีย่ 3.50 เมตร  ควำมยำวทัง้สิน้ 1,000 เมตร  
      ลงหนิคลุกเป็นช่วงๆ ขนำดกวำ้งเฉลีย่ 3.50 เมตร หนำเฉลีย่ 0.10 
      เมตร หรอืปรมิำณหนิคลุกไม่น้อยกว่ำ 254 ลบ.ม. พรอ้มป้ำย
      โครงกำรจ ำนวน1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.ก ำหนด 
      งบประมำณ 200,000.-บำท  (-สองแสนบำทถว้น-) 
 

     6. โครงกำรลงหนิคลุกถนนล ำเลยีงกำรเกษตร บำ้นหนองไผ่ลอ้ม 
     หมู่ที ่6 จ ำนวน 2 สำย 
     สำยที ่1 งำนซ่อมแซมถนนลูกรงั สำยจำกฝำยน ้ำลน้ล ำหว้ยใหญ่- 
     แยกหว้ยหนิเกิง้,อ่ำงผำดนิ หมู่ที ่6   

      - งำนซ่อมแซมถนนลูกรงั โดยปรบัเกรดถนนเดมิ ขนำดกวำ้ง  
      เฉลีย่ 3.50 เมตร  ควำมยำวทัง้สิน้ 2,000 เมตร ลงหนิคลุกเป็น 
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      ช่วงๆ ขนำดกวำ้งเฉลีย่ 3.50 เมตร หนำเฉลีย่ 0.10 เมตร หรอื
      ปรมิำณหนิคลุกไม่น้อยกว่ำ 350 ลบ.ม. พรอ้มป้ำยโครงกำร



      จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.ก ำหนด งบประมำณ 
      280,000.-บำท  (-สองแสนแปดหมื่นบำทถว้น-) 
      สำยที ่2 งำนซ่อมแซมถนนลูกรงั สำยเลยีบล ำหว้ยใหญ่ หมู่ที ่6 
      - งำนซ่อมแซมถนนลูกรงั โดยปรบัเกรดถนนเดมิ ขนำดกวำ้ง  
      เฉลีย่ 3.50 เมตร  ควำมยำวทัง้สิน้ 1,000 เมตร ลงหนิคลุกเป็น
      ช่วงๆ ขนำดกวำ้งเฉลีย่ 3.50 เมตร หนำเฉลีย่ 0.10 เมตร หรอื
      ปรมิำณหนิคลุกไม่น้อยกว่ำ 217 ลบ.ม. พรอ้มป้ำยโครงกำร
      จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.ก ำหนด งบประมำณ 
      170,000.-บำท  (-หนึ่งแสนเจด็หมื่นบำทถว้น-) 

 
     7. โครงกำรปรบัปรุงเสรมิผวิถนนลูกรงัสำยโคกล่ำม–หนองแวง 
     แยกเขำ้พืน้ทีก่ำรเกษตร หมู่ที ่8 

      - ขนำดกวำ้งเฉลีย่  3.50 เมตร ควำมยำวทัง้สิน้ 1,245 เมตร โดย 
      1.ลงดนิถมบดอดัแน่น กวำ้งเฉลีย่ 3.50 เมตร หนำเฉลีย่ 0.35 
      เมตร ยำว 1,075 เมตร และหนำเฉลีย่ 1.00 เมตร ยำว 170 เมตร 
      หรอืปรมิำณดนิถมไม่น้อยกว่ำ 1,911 ลูกบำศกเ์มตร  
      2. ลงลูกรงับดอดัแน่น กวำ้งเฉลีย่ 3.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
      ยำว 1,245 เมตร หรอืปรมิำณลุกรงัไม่น้อยกว่ำ 653 ลูกบำศก์
      เมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบ
      มำตรฐำนงำนทำงส ำหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ แบบที่
      ทถ.7-201 งบประมำณ 388,000.-บำท  (-สำมแสนแปดหมื่น-
      แปดพนับำทถว้น-) 
 
      8. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. สำยป่ำชำ้สำธำรณะประโยชน์ – 
      ล ำหว้ยใหญ่ บำ้นนำหนองทุ่มใต,้นำหนองทุ่มกลำง หมู่ที ่9,11  
      - ขนำด กวำ้ง 5 เมตร ยำว 138 เมตร หนำ 0.15 เมตร  
      หรอืมพีืน้ทีค่สล.ไม่น้อยกว่ำ 690 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำย 
      โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนงำนทำง
      กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย แบบเลขที ่ ท.1-01 
      งบประมำณ  450,000.-บำท  (-สีแ่สนหำ้หมื่นบำทถว้น-) 
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     9. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. สำยภำยในหมู่บำ้นต่อจำก 
    คอนกรตีเดมิ หมู่ที ่12 บำ้นโนนสง่ำ  

      -ขนำดกวำ้ง 4 เมตร ยำว 115 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอืมี
      พืน้ทีค่สล.ไม่น้อยกว่ำ 460 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร 
      จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครอง



      มหำดไทย  แบบเลขที ่ ท.7-01    งบประมำณ 298,000.-บำท  
      (-สองแสนเกำ้หมื่นแปดพนับำทถว้น-) 
 

     10. โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. สำยคุม้ท่ำขำม หมู่ที่ 13 บำ้นนำ
     แกใต ้ 

      -ขนำดกวำ้ง 4 เมตร ยำว 115 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอืมี
      พืน้ที ่คสล. ไม่น้อยกว่ำ 460 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร 
      จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครอง
      มหำดไทย  แบบเลขที ่ ท.7-01    งบประมำณ 296,000.-บำท  
      (-สองแสนเกำ้หมื่นหกพนับำทถว้น-) 
 

     11.  โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. สำยล ำหว้ยใหญ่ – แยกดงพอง,
     นกเขำทอง หมู่ที ่14 บำ้นโนนรงั 

      -ขนำดกวำ้ง 4 เมตร ยำว 115 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอืมี
      พืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกว่ำ 460 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร 
      จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครอง
      มหำดไทย  แบบเลขที ่ ท.7-01    งบประมำณ 298,000.-บำท  
      (-สองแสนเกำ้หมื่นแปดพนับำทถว้น-) 
 

     12.  โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. สำยถนนภำยในหมู่บำ้นนำลอ้ม 
     หมู่ที ่15 บำ้นนำลอ้ม 

      -ขนำดกวำ้ง 4 เมตร ยำว 525 เมตร หนำ 0.03 เมตร หรอืมี
      พืน้ที ่คสล. ไม่น้อยกว่ำ 2,100 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำยโครงกำร 
      จ ำนวน 1 ป้ำย  รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงส ำหรบั
      องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ แบบที ่ทถ.7-201  งบประมำณ 
      454,000.-บำท  (-สีแ่สนหำ้หมื่นสีพ่นับำทถว้น-) 
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      13. โครงกำรเสรมิสรำ้งผวิทำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี สำยภำยใน
      หมู่บำ้นหนองรวกพฒันำหมู่ที ่18 จ ำนวน 3 ช่วง 
      ช่วงที ่1 ถนนแกง้ครอ้ ,นำแก – แยกหนองรวก,โคกล่ำม 
      -ขนำดกวำ้ง 5 เมตร ยำว 190 เมตร หนำ 0.03 เมตร  
      ช่วงที ่2 จำกแยกดำ้นหลงับำ้นนำยบุญทม  โชคเหมำะ – แยก
      แกง้ครอ้,นำแก 



      -ขนำดกวำ้ง 5 เมตร ยำว 128 เมตร หนำ 0.03 เมตร  และกวำ้ง 
      3 เมตร ยำว 45 เมตร หนำ 0.003 เมตร 
      ช่วงที ่3 ถนนแกง้ครอ้ , นำแก – แยกวดัป่ำ 
      -ขนำดกวำ้ง 5 เมตร ยำว 128 เมตร หนำ 0.03 เมตร หรอืมพีืน้ที่
      แอสฟัลทต์กิคอนกรตี ไม่น้อยกว่ำ 2,125 ตำรำงเมตร พรอ้มป้ำย
      โครงกำร  จ ำนวน  1 ป้ำย แบบมำตรฐำนงำนทำงส ำหรบัองคก์ร
      ปกครองสว่นทอ้งถิน่ แบบที ่ ทถ.7-201 งบประมำณ 450,000.-
      บำท (-สีแ่สนหำ้หมื่นบำทถ้วน-) 
 

     14.  โครงกำรก่อสรำ้งถนน คสล. สำยจำกบำ้นนำงเตรยีมจติร  
      แต่งแดน – บำ้นนำงชุดำ เขือ่งสถุ่ง หมู่ที ่19 บำ้นโคกล่ำมพฒันำ 
      -ขนำดกวำ้ง 4 เมตร ยำว 85 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอืมี
      คศล. ไม่น้อยกว่ำ 340 ตำรำงเมตร พรอ้ม  
      ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบมำตรฐำนงำน
      ทำงกรมกำรปกครอง  แบบที ่ท.1.-01     
      งบประมำณ 220,000.-บำท  (-สองแสนสองหมื่นบำทถ้วน-) 
 
      15. โครงกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรูเ้ดก็ประฐมวยัทอ้งถิน่ไทยผ่ำน
      กำรเล่น ส ำหรบัศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็วดัชยัมงคล และศูนยพ์ฒันำ
      เดก็เลก็วดัสว่ำงปุญญำวำส งบประมำณ 60,000.-บำท   
      (-หกหมื่นบำทถว้น-) 
 
      16.โครงกำรสง่เสรมิพฒันำกำรเดก็ปฐมวยัส ำหรบัศูนยพ์ฒันำเดก็
      เลก็วดัชยัมงคล และศูนยพ์ฒันำเลก็วดัสว่ำงปุญญำวำส  
      งบประมำณ 30,000.-บำท (-สำมหมื่นบำทถว้น-) 
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      17. โครงกำรเฝ้ำระวงัและป้องกนัโรคมอืเทำ้ปำก ในศูนยพ์ฒันำ
      เดก็เลก็วดัชยัมงคล และศูนยพ์ฒันำเลก็วดัสว่ำงปุญญำวำส 
      งบประมำณ 30,000.-บำท (-สำมหมื่นบำทถว้น-) 
 
      18. โครงกำรคนพกิำรไทยใสใ่จโรคกรดไหลยอ้น 
      งบประมำณ 20,000.-บำท (-สองหมื่นบำทถว้น-) 
 
      19. โครงกำรป้องกนัและควบคุมโรคไม่ตดิต่อในคนพกิำร 



      งบประมำณ 15,000.-บำท (-หนึ่งหมื่นหำ้พนับำทถว้น-) 
 
      รวมทัง้หมดจ ำนวน 19 โครงกำร   
 
ประธำนสภำ อบต.   - หลงัจำกทีห่วัหน้ำส ำนกัปลดั ไดน้ ำเรยีนโครงกำรไปแลว้มที่ำนใด  
( นำยสมพงษ์  สมกระบวน ) สงสยัอยำกซักถำมไหม  ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมสมำชิกสภำ 

อบต. ท่ำนใดเหน็ชอบแผนพฒันำท้องถิน่ ประจ ำปี 2561 - 2564 
ขอใหย้กมอืดว้ย    

  
ท่ีประชุม     - มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี 2561 - 
      2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    - เร่ืองอ่ืนๆ 
 
ประธำนสภำ อบต.    - ส ำหรบัระเบยีบวำระที ่6 เรื่องอื่นๆ เนื่องจำกไม่มสีมำชกิสภำ  
(นำยสมพงษ์  สมกระบวน)     อบต. ท่ำนใดยื่นญัตติเข้ำมำ ส ำหรบัวนันี้ผมขอขอบคุณคณะ

  ผู้บรหิำรสมำชิก อบต. เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมโดย
  พร้อมเพรยีงกนัพร้อมกล่ำวปิดประชุมสภำสมยัสำมญั สมยัที่ 1 
  ประจ ำปี 2562 รวมวนัประชุม 2 วนั (วนัที ่4 และ 15 กุมภำพนัธ ์
  2562) 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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ปิดประชุม    - เวลำ 11.50 น. 
 
 

 
                                                                                   ลงชื่อ       สุภำวสิำร ์  มลูปลำ       ผูจ้ดบนัทกึ 
                                                                                           (นำงสำวสุภำวสิำร ์ มลูปลำ) 
                                                                                       ปลดั อบต. / เลขำนุกำรสภำ อบต.  
 
 



 
 
ลงชื่อ     สมพงษ์  สมกระบวน     ผูต้รวจ 
       (นำยสมพงษ์   สมกระบวน) 
              ประธำนสภำ อบต. 

 
 

ลงชื่อ     วชิำญ     วชิำธรรม      กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                      (นำยวชิำญ     วชิำธรรม) 
                                      สมำชกิสภำ อบต. หมู่ที ่5 

 
                            ลงชื่อ     แผนผำ     คงนำวงั         กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                     (นำยแผนผำ   คงนำวงั) 
                                    สมำชกิสภำ อบต. หมู่ที ่17 
 
                            ลงชื่อ     หนูค่ำย    หงษ์สำวงค ์     กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                 (นำงสำวหนูค่ำย    หงษ์สำวงค)์ 
                                   สมำชกิสภำ อบต. หมู่ที ่18 

 
 


