
 รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2563 
ครั้งที่ 1 วันที่  14  กันยายน  2563  เวลา 9.30 น. 

ณ.ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบุญกอง  หาญเสนา ประธานสภาฯ บุญกอง  หาญเสนา 
2 นางส าราญ  โคบาล รองประธานสภาฯ ส าราญ  โคบาล 
3 นายประหยัด  จันทร์ปรีดา สมาชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด จันทร์ปรีดา 
4 นางนารีรัตน์  จันทร์บัว สมาชิก อบต.หมู่ 1 นารีรัตน์  จันทร์บัว 
5 นายมงคล  บุตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ 2 มงคล  บุตรศรี 
6 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
8 นางปานศรี คุ้มบุ่งคล้า สมาชิก อบต.หมู่  3 ปานศรี  คุ้มบุ่งคล้า 
9 นายสากล  อ้อนอุบล สมาชิก อบต.หมู่  4 สากล  อ้อนอุบล 

10 นายสระกิต  งอกลาภ สมาชิก อบต.หมู่  5 สระกิต  งอกลาภ 
11 นายบุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ สมาชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย  เชิดชัยภูม ิ
12 นายสุนทร  บุญเทียม สมาชิก อบต.หมู่  6 สุนทร  บุญเทียม 
13 นายสังคม  ทองชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่. 7 สังคม  ทองชัยภูมิ 
14 นายวสันต์  คลาดโรค สมาชิก อบต.หมู่  7 วสันต์  คลาดโรค 
15 นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 ลากิจ 
16 นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 ลากิจ 
17 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่  9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
18 นางลัดดา  โชคเฉลิม สมาชิก อบต.หมู่  10 ลัดดา  โชคเฉลิม 
19 นายสมศักดิ์  เจริญวัย สมาชิก อบต.หมู่ 11 สมศักดิ์  เจริญวัย 
20 นายชาญ  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 12 ชาญ  กล้าจริง 
21 นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ 12 แสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์ 
22 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภา นางชนาภา  สุภักดี 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1.นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์ สมาชิก อบต.หมู่  8 ลากิจ 

 2.นายสุรศักดิ์  หาญชนะ สมาชิก อบต.หมู่  9 ลากิจ 
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เข้าร่วมประชุม                                                                                                             

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกอบต.บุ่งคล้า แก่ง หาญบุ่งคล้า 
2 นายวิยุทธร ช่างเหล็ก รองนายกอบต.บุ่งคล้า วิยุทธร ช่างเหล็ก 
3 นายสมบูรณ์ กล้าจริง รองนายกอบต.บุ่งคล้า สมบูรณ์ กล้าจริง 
4 นางรุ่งทิพย์ ใจสบาย เลขานุการนายก อบต. รุ่งทิพย์ ใจสบาย 
5 นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย วัชรีย ์ ภูมิคอนสาร 
6 นางศรีประไพ   พรหมณี รอง ผอ.ร.ร.บ้านบุ่งคล้าฯ ศรีประไพ   พรหมณี 
7 จ.อ.อดุลย์ ลาภเกิด ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า จ.อ.อดุลย์ ลาภเกิด 
8 นางรุ่งทิพย์ ศรีพล ผช.ผญบ.ม.10 รุ่งทิพย์ ศรีพล 
9 นายพิชิต หาญมโน ผญบ.ม.4 พิชิต หาญมโน 
10 นายอดุลย์ งอกลาภ ผช.ผญบ.ม.6 อดุลย์ งอกลาภ 
11 น.ส.นิศากร ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษาฯ นิศากร ชาวพงษ์ 
12 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผอ.กองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
13 นายสายัณห์ ศรีสุจันทร์ ผช.ผญบ.ม.11 สายัณห์ ศรีสุจันทร์ 
14 นางมาลัย กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร์ 
15 นางอารดา ไวโหม่ง ผช.จพง.จัดเก็บ อารดา ไวโหม่ง 
16 น.ส.จีรนันท ์ ญาติสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล จีรนันท์ ญาติสมบูรณ์ 
17 น.ส.กรรณิการ์ สะอาดเอ่ียม จ้างเหมา กรรณิการ์ สะอาดเอ่ียม 
18 น.ส.พัชชา เติมพงษ์ จ้างเหมา พัชชา เติมพงษ์ 
19 น.ส.พิไลพรรณ จันทรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์ฯ พิไลพรรณ จันทรัตน์ 
20 น.ส.สุพัตรา หงษ์ค า นวก.สาธารณสุข สุพัตรา หงษ์ค า 
21 ร.ต.ท.สุรพล กล้าประจันทร์ รอง สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ ร.ต.ท.สุรพล กล้าประจันทร์ 
22 น.ส.อภิญญา อุดม ผช.นักพัฒนาชุมชน อภิญญา อุดม 
23 น.ส.ปลายฝน ศรีพล นักพัฒนาชุมชน ปลายฝน ศรีพล 
24 นางจารุวรรณ โชควิเศษ จพง.ธุรการ จารุวรรณ โชควิเศษ 
25 นายเดชมนตรี เบ้าหินลาด นายช่างโยธา เดชมนตรี เบ้าหินลาด 
26 นางนันทพร ไพศาลธรรม ผอ.กองคลัง นันทพร ไพศาลธรรม 
27 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน ผอ.กองสวัสดิการฯ พงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน 
28 น.ส.สายรุ้ง ระดาบุตร หน.สป. สายรุ้ง ระดาบุตร 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เลขานุการสภาเชิญสมาชิก อบต.เข้าห้องประชุม  มีสมาชิกเข้าประชุม จ านวน 19 คน ไม่มาประชุม 2 คน 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภากล่าวเปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญกอง หาญเสนา   - ประกาศอ าเภอเมืองชัยภูมิ  เรื่องขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
   2563  

 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   ขออนุญาตเปิดประชุมสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือพิจารณามีข้อราชการที่จะน าเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติจาก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเก่ียวกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 
2563 รวมระยะเวลา 15 วนั ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และข้อ 36(3) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และค าสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ 16973/2563 ลงวันที่ 30 
มีนาคม 2563 เรื่องมอบอ านาจให้นายอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
นายอ าเภอเมืองชัยภูมิ จึงอนุญาตให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 
เพ่ือพิจารณาโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 
2563 รวมระยะเวลา 15 วนั ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 ประกาศ ณ วันที่ 10  กันยายน 2563 
  นายอนุชา  เจริญรักษ์ 

(นายอนุชา  เจริญรักษ์) 
  นายอ าเภอเมืองชัยภูมิ 

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       ( สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2563  )                                   

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 19 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง   งดออกเสียง – เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
ผอ.รพ.สต.บุ่งคล้า - ขณะนี้ยังมีการระบาดของไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองชัยภูมิ แต่ในต าบล 
   บุ่งคล้า 2 เดือนนี้ไม่มีการระบาด 

- การเฝ้าระวังการระบาดของโควิด19  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไป
อยู่ในพื้นที่เสี่ยง แออัด ให้สวมหน้ากากอนามัย 
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- ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนภูมิคุ้มกันโรค วันที่ 15 กันยายน นี้ ส าหรับเด็กแรกเกิดถึง 
6 ปี และวันที่ 16 เป็นวัคซีนส าหรับผู้ใหญ่ 
- รพ.สต.มีโครงการตรวจคัดกรองหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย  เมื่อก่อนเป้าหมายคือผู้
ฉีดพ่น  แต่ปัจจุบันเป้าหมายเปลี่ยนเป็นประชาชนทั่วไปที่บริโภคผักถือเป็นกลุ่มเสี่ยง  
ท่านใดสนใจสามารถมารับการตรวจคัดกรองได้ที่ รพ.สต.ทุกวันท าการ 

ผอ.ร.ร.บ้านขวาน้อย - โรงเรียนบ้านขวาน้อยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  จะได้รางวัลจาก
สมเด็จพระกนิษฐาฯ  ก าหนดรับในเดือนสิงหาคม เนื่องจากเกิดการระบาดของโควิด 
19 จึงเลื่อนไปไม่มีก าหนด 

 - โรงเรียนได้มีการสอนชดเชยวันเสาร์อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ ให้ครบ 10 ครั้ง 
 - การเฝ้าระวังโควิด 19 ทางโรงเรียนยังปฏิบัติในการเฝ้าระวังอย่างเข้มเช่นเดิม 

ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง  
 - โรคไข้เลือดออก ทางโรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ป้องกันยุงไฟฟ้าติดทุกห้อง เพ่ือไล่

ยุง 
รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้า - โรงเรียนก็ยังคงมาตรการการป้องกันโควิด 19 เข้มเช่นเดิม  ในส่วน

ไข้เลือดออก  ก็จัดหาสมุนไพรมาใช้   เพ่ือไม่ให้ยุงกัดเด็ก 
 - ปัญหาที่โรงเรียนประสบในขณะนี้คือมีนักเรียนบางคนไม่มาโรงเรียน  ซึ่งทางเราเป็น

ห่วงอยากให้เด็กมาเรียนให้จบในขั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ฝากท่านผู้น าช่วยติดตามอีกทาง
หนึ่ง 

ผญบ.ม.4 - ขอแจ้งเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ม.4 คือที่คลองไผ่ ขอน าเรียนว่าขณะนี้
ริมฝั่งดินพังทะลายลงมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีท่ีดินติดกับคลองไผ่  
ฝากให้ช่วยแก้ไขด้วย 

 - และอีกที่จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง คือขุดสระที่วัดป่าดอนตูม  ขณะนี้น้ าใน
สระมีไม่มาก  อยากจะขอรับการสนับสนุนน้ ามันเพ่ือสูบน้ าเพ่ือเก็บกักไว้ใช้  เพราะ
ขณะนี้ยังพอมีน้ าส าหรับสูบเข้าสระได้ 

 - เรื่องดินที่ขุดลอกหนองโง้งแล้วน ามาทิ้งที่บริเวณโรงสีชุมชน  ชาวบ้านฝากถามว่าจะ
ท าอย่างไร  เพราะดินถมสูงมาก 

ประธาน เรื่องนี้ต้องท าประชาคมชาวบ้านใช่หรือไม่ 
นายก อบต. เรื่องดิน ถ้าหากทางหมู่บ้านต้องการใช้ให้ท าประชาคมแล้วท าหนังสือเข้ามา  เช่นน าไป

ซ่อมถนนเป็นต้น  แต่จะไปท าเป็นแบบธุรกิจไม่ได้  อาจจะมีการปลูกต้นไม้เช่นยางนา 
ไผ่ เป็นต้น 

ผช.ผญบ.ม.6 ขอสนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิงสูบน้ าจากหนองโง้ง เข้าล าห้วยหลัว 
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ปลัด อบต. - ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ  ก าหนดจัดในวันที่ 21 

กันยายน นี้  วิทยากรจาก ป.ป.ช.จังหวัดและ กกต. 
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฯ  จะด าเนินการอบรมในวันที่ 22  กันยายน  

และเดินทางคืนวันที่ 27 กันยายน ก าหนดดูงาน 28-29 กันยายน 2563  ณ  จังหวัด
จันทบุรี 

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 

ประธาน ด้วยปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นายก อบต.บุ่งคล้า จึงได้จัดท าโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ปลัด อบต. 1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อวง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบาย 
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เร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการโดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน
สะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ 87 และ ข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารอง
เงินสะสมได้ โดยความความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
1.เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้อง
ส่งฝาก กส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว   11,527,891.98  บาท 
2.ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ 
และยังไม่ได้เบิกจ่าย    -    บาท 
3.คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน  11,527,891.98  บาท 
4.ส ารองงบบุคลากร(ประมาณ 3 เดือน)  3,060,000  บาท 

   5.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน       500,000  บาท 
   6.เงินสะสมคงเหลือ(3)-(4)-(5)=(6)  7,967,891.98  บาท 
   7.ส ารองไว้กรณีฉุกเฉิน 10 % (6)      796,789.20 บาท 
   8.คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้(6)-(7)=8  7,171,102.78  บาท  
   ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 จ านวน 20,649,955.63 บาท 
ผอ.กองช่าง รายละเอียดโครงการ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น 35 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด(สายบ้านนาย

ประหยัด  จันทร์ปรีดา-บ้านนางค าภู่  บุญช่วย)  หมู่ที ่1  
 ปริมาณงาน 
 -ปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ก-30 ยาว 86.80 เมตร ตามแบบ

มาตรฐานเลขที่ ทถ-5-301 แผ่นที่ 80 พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 
0.30 x1.00 เมตร จ านวน 32 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อยและเท 
คอนกรีตหลังท่อ ตามแบบที่ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบมาตรฐาน คพจ.) 

 งบประมาณ 316,000  บาท 
 2. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด(สายบ้านนางค าภู่ 

ก าเนิดขวา-หอพักชมจันทร์)  หมู่ที่ 1 
ปริมาณงาน 
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 -ปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ก-30 ยาว 37 เมตร ตามแบบ

มาตรฐานเลขที่ ทถ-5-301 แผ่นที่ 80 พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 
0.30 x1.00 เมตร จ านวน 84 ท่อน บ่อพัก 5 บ่อ พร้อมยาแนวประสานท่อให้
เรียบร้อยและเทคอนกรีตหลังท่อ ตามแบบที่ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) 

 งบประมาณ 299,000  บาท 
 3. โครงการปรับปรุงขุดลอกล าเหมืองคึกฤทธิ์(จากล าห้วยหลัว-นานายบาง)  หมู่ที่ 1 

จ านวน 2 ช่วง  
 ปริมาณงาน 
 ช่วงที่ 1  ปรับปรุงขุดลอกล าเหมืองขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเฉลี่ย

จากเดิม 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x1.00ม.จ านวน 35 ท่อน พร้อมยาแนวประสาน
ท่อให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.บุ่งคล้าก าหนด) 

 ช่วงที่ 2 ปรับปรุงขุดลอกล าเหมืองขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 348 เมตร ลึกเฉลี่ย
จากเดิม 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 522 ลบ.ม. 

 งบประมาณ  88,000  บาท 
 4.  โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด(สายบ้านนายสุรชัย  

จ าพันธ์-บ้านนายบุญมา  ภูสิงห์)  หมู่ที่  2 
 ปริมาณงาน  
 -ปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ก-30 ยาว 131 เมตร ตามแบบ

มาตรฐานเลขที่ ทถ-5-301 แผ่นที่ 80 พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 
0.30 x1.00 เมตร จ านวน 69 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อยและเท
คอนกรีตหลังท่อ ตามแบบที่ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบมาตรฐาน คพจ.) 

 งบประมาณ 499,000  บาท 
 5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (สายบ้านนางสะพัง  ภูมิฐาน-นานายนิกร  อริพงษ์) 

หมู่ที่ 2 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ตาม 
แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-2-204(เลือกใช้รายละเอียดตามรายการ ก.) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) 
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 งบประมาณ 149,000 บาท 
 6. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง(สายสวนนายสุวรรณ  สมางชัย-ถนน คสล.สายตา

ปู่ไป ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้า) หมู่ที่ 2 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 136 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย 
 งบประมาณ 28,000  บาท 
 7. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้าน)  หมู่ที่ 3 
 ปริมาณงาน 
 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 247 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,235 ตร.ม.พร้อมวางท่อ 
คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.30 x1.00 เมตร จ านวน 22 ท่อน ตามแบบมาตรฐานเลขท่ี ทถ-
2-202 เท คสล.ทางเข้าบ้าน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.12 เมตร จ านวน 19 
จุด ความยาวรวม 93 เมตร (เลือกใช้รายละเอียดตามรายการ ก.) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) งบประมาณ 731,000 บาท 

 8. โครงการปรับปรุงขุดลอกหนองโดก  หมู่ที่ 3 
 ปริมาณงาน 
 - สภาพเดิมกว้าง 2,870 ตร.ม. 
 - ปรับปรุงขุดลอกหนองโดก ขนาดกว้าง 2,870 ตร.ม. ขุดลึก 1.50 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,542.40 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 
Ø 0.60 x1.00 เมตร จ านวน 20 ท่อน (ตามแบบ อบต.ก าหนด)พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) 

 งบประมาณ 138,000 บาท 
 9. โครงการปรับปรุงล าเหมืองคอนกรีตจากหนองโดก-โนนป่าจิก  หมู่ที่ 3 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงล าเหมืองคอนกรีตขนาด 0.90 ลบ.ม./วินาที ยาว 120 เมตร ตามแบบ กรม

พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน(EPPS 1/29) 
 - ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) 
 งบประมาณ 184,000 บาท 
 10. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวีระ  ยอดพระค า-โรงสี

นายมิตร  จ าชาติ)  หมู่ที่ 4 
 ปริมาณงาน 



9 
 - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 908 ตร.ม. 
- งานเสริมไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 100 เมตร หนาตาม
แบบ Profile Cross Section หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 384.35 ลบ.ม.  พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x1.00 เมตร จ านวน 2 จุด จุดละ 8 ท่อน 
พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานเลขท่ี ทถ-2-204 
(เลือกใช้รายละเอียดตามรายการ ก.) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบ
มาตรฐาน คพจ.) งบประมาณ 512,000 บาท 

 11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete (สายบ้านนายแสวง  พล
ทะยาน-บ้านนางสวย)  หมู่ที่ 5  

 ปริมาณงาน 
 ช่วงที่ 1 – ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

144 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปูยางไม่น้อยกว่า 576 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.
บุ่งคล้าก าหนด) 

 ช่วงที่ 2 – ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
281 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,405 ตร.ม.(ตามแบบ 
อบต.บุ่งคล้าก าหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) 

 งบประมาณ 552,000 บาท 
 12. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (สายบ้านนายบุญเพ็ง-นายสมพร) หมู่ที่ 5 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม. ตาม 
แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-2-204(เลือกใช้รายละเอียดตามรายการ ก.)  

 งบประมาณ 97,000 บาท 
 13. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง(สายนานายเผ่า แก้วขวาน้อย-นานางกชพร  

หาญเสนา) หมู่ที่ 5 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 159 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย 
 งบประมาณ 29,000  บาท 
 14. โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ า คสล.ข้ามถนนลาดยางสาย ชย.ถ.99-001 

บ้านขวาน้อย-บ้านบุ่งคล้า (ช่วงบ้านหัวนา หมู่ที่ 6)  หมู่ที่ 6 
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 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงวางท่อระบายน้ ากลม คสล.มอก. ชั้น 3 Ø 1.00 x1.00 เมตร จ านวน 18 

ท่อน (ตามแบบ อบต.บุ่งคล้าก าหนด) 
 งบประมาณ 61,000  บาท 
 15. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง (สายบ้านนายกุหลาบ  ปรุงชัยภูมิ-บ้านนาย

สมเกียรติ  หาญชนะ) จ านวน 3 ช่วง  หมู่ที่ 6 
 ปริมาณงาน 
 ช่วงที่ 1 ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย 
 ช่วงที่ 2 ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 628 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 188.40 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้
เรียบร้อย 

 ช่วงที่ 3 ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย 

 งบประมาณ 84,000  บาท 
 16. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง (สายจากสะพาน คสล.คันคลอง-ล าห้วยหลัว) 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย 
 งบประมาณ ๒๗,000  บาท 
 17. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง (สายจากสะพาน คสล.-บ้านสัมพันธ์) 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย 
 งบประมาณ 13,000  บาท 
 18. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง (สายสวนนายสอน งอกลาภ-นานายแบ่ง งอก

สิน)  หมู่ที่ 6 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 54 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย 
 งบประมาณ 9,900  บาท 
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 19. โครงการปรับปรุงขุดลอกล าเหมือง(สายวัดตาลเดี่ยว-หนองก้านฮุง)จ านวน 2 ช่วง  

หมู่ที่ 8  
 ปริมาณงาน 
 ช่วงที่ 1  ขุดลอกล าเหมืองปากบน กว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง  1 เมตร ขุดลึกตาม

ระดับ PROFILE ยาว 815 เมตร เป็นปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,245.60 ลบ.
ม.(ขุดขนระยะทาง 1 กม.ตามแบบ อบต.บุ่งคล้าก าหนด) 

 - วางท่อระบายน้ ากลม คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x1.00 เมตร 1 แถว จ านวน 6 แห่ง 
รวม 50 ท่อน พร้อมขุดดิน,กลบดิน,ยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย STA.0X597 รื้อ
ท่อระบายน้ ากลม  Ø 0.60 x1.00 เมตร จ านวน 4 ท่อน 

 ช่วงที่ 2  ขุดลอกล าเหมืองปากบน กว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง  1 เมตร ขุดลึกตาม
ระดับ PROFILE ยาว1,527 เมตร เป็นปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 2,321.93 ลบ.
ม.(ขุดขนระยะทาง 1 กม.ตามแบบ อบต.บุ่งคล้าก าหนด) 

 - วางท่อระบายน้ ากลม คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x1.00 เมตร 1 แถว จ านวน ๒๐ 
แห่ง รวม ๑๘๕ ท่อน พร้อมขุดดิน,กลบดิน,ยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย 

 - วางท่อระบายน้ ากลม คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 x1.00 เมตร 1 แถว จ านวน ๑ แห่ง 
รวม 1๓ ท่อน พร้อมขุดดิน,กลบดิน,ยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย 
- ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) 

 งบประมาณ 386,000 บาท 
 20. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง (สายฮองหนองจาน-ล าประทาว)  หมู่ที่ 8 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 357 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย 
 งบประมาณ 81,000 บาท 
 21. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง (สายหนองหมู่เฒ่า-นานายบุญถิน  โคบาล)  หมู่

ที่ 8 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 336 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย 
 งบประมาณ 76,000 บาท 
 22. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง (สายคันคลองล าห้วยหลัว-ถนนลาดยาง ชย.ถ.

99-001 บ้านขวาน้อย-บ้านบุ่งคล้า)  หมู่ที่ 8 
 ปริมาณงาน 
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 - ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 875 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 262.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย 
 งบประมาณ 59,000 บาท 
 23. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางสมบูรณ์  แก้วชัยภูมิ-บ้าน

นางดาวเรือง) หมู่ที่ 8 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 25.30 เมตร หนา 0.15 

เมตร และจากถนน คสล.กว้าง 3 ม. ความกว้างแคบลงไปหาความกว้าง 2 ม. ยาว 
12.70 ม. หนา 0.15 ม. รวมปริมาณผิวจราจร คสล 107.82 ตร.ม.  
- บ่อพักขนาด 0.84x1.34 เมตร ลึก 1.45 เมตรพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จ านวน 1 
บ่อ(ตามแบบ อบต.บุ่งคล้าก าหนด) 
- งานวางท่อปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 Ø 0.30 x1.00 ม.จ านวน 4 ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานท่อให้เรียบร้อย งบประมาณ 71,000 บาท 

 24. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete (สายบ้านนายนพดล-
บ้านนายสมใจ  เข็มทอง)  หมู่ที่ 9  

 ปริมาณงาน 
– ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 34๘ 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปูยางไม่น้อยกว่า 1,392 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.บุ่ง
คล้าก าหนด)- ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) 

 งบประมาณ 388,000 บาท 
 25. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete (สายบ้านนางนารี-ศาล

ตาปู่)  หมู่ที่ 9  
 ปริมาณงาน 

- ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 193 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปูยางไม่น้อยกว่า 714.10 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.บุ่ง
คล้าก าหนด)- ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) 

 งบประมาณ 199,000 บาท 
 26. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโนนแหน) หมู่ที่ 9 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. ตาม 
แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-2-204(เลือกใช้รายละเอียดตามรายการ ก.)  
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งบประมาณ 99,000 บาท 

 27. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางดอกแก้ว ลีโนนอด-บ้าน
นายสมชาย บุญเสริม) หมู่ที่ 10 

 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. ตามแบบ
มาตรฐานเลขที่ ทถ-2-204(เลือกใช้รายละเอียดตามรายการ ก.)  
- บ่อพัก คสล.ขนาดกว้าง 7 ตร.ม.ลึก 1.40 เมตร (ตามแบบ อบต.บุ่งคล้าก าหนด) 
- ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) 

 งบประมาณ 642,000 บาท 
 28. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนานางสุนีย์  ชูสกุล-หนองระเริง) 

หมู่ที่ 10 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ตามแบบ
มาตรฐานเลขที่ ทถ-2-204(เลือกใช้รายละเอียดตามรายการ ก.)  

 งบประมาณ 91,000 บาท 
 29. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง (สายนานางต้อย  ท ามา-ฝายหนองปลาซวย)  

หมู่ที่ 11 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 639 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย 
 - ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) 
 งบประมาณ 142,000 บาท 
 30. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง (สายประปาหมู่บ้าน-นานายหนู พรมวรรณ์)  

หมู่ที่ 11 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย 
 งบประมาณ 33,000 บาท 
 31. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง (สายคลองหว้า – หนองโสก)  หมู่ที่ 11 
 ปริมาณงาน 
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 - ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 204 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย 
 งบประมาณ 45,000 บาท 
 32. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง (สายจากสะพาน คสล.กุดแหลมด้านทิศใต้-ฝาย

ตาเทา)  หมู่ที่ 11 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงเสริมดินลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย 
 งบประมาณ 53,000 บาท 
 33. โครงการปรับปรุงขุดลอกล าเหมือง(สายนานางทองใบ ยอดพระค า-ประตูน้ าหนอง

สัมพันธ์)จ านวน 2 ช่วง  หมู่ที่ 11 
 ปริมาณงาน 
 ช่วงที่ 1  ขุดลอกล าเหมืองปากบน กว้าง 3 เมตร ก้นกว้าง  1 เมตร ขุดลึกตามระดับ 

PROFILE ยาว 240 เมตร เปน็ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 261.60 ลบ.ม.(ขุดขน
ระยะทาง 1 กม.ตามแบบ อบต.บุ่งคล้าก าหนด) 

 - วางท่อระบายน้ ากลม คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x1.00 เมตร 1 แถว จ านวน 1 แห่ง 
รวม 10 ท่อน พร้อมขุดดิน,กลบดิน,ยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย 

 ช่วงที่ 2  ขุดลอกล าเหมืองปากบน กว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง  1 เมตร ขุดลึกตาม
ระดับ PROFILE ยาว 83 เมตร เป็นปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 79.55 ลบ.ม.(ขุด
ขนระยะทาง 1 กม.ตามแบบ อบต.บุ่งคล้าก าหนด) 

 - วางท่อระบายน้ ากลม คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x1.00 เมตร 1 แถว จ านวน 1 แห่ง 
รวม 7 ท่อน พร้อมขุดดิน,กลบดิน,ยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย 

 งบประมาณ 30,000 บาท 
 34. โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากนานางกองงัน  

แปลกชัยภูมิ-บ้านนางประมวล  ถาเบ้า)  หมู่ที่ 12 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 

0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.  
 ตามแบบมาตรฐานเลขท่ี ทถ-2-204(เลือกใช้รายละเอียดตามรายการ ก.) พร้อมวางท่อ 

คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x1.00 เมตร 1 แถว จ านวน 4 จุดๆละ 2 ท่อน พร้อมยา
แนวประสานท่อให้เรียบร้อย 

 - ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) 
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 งบประมาณ 357,000 บาท 
 35. โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก (สายจากบ้านนางส าเภา-นานาย

เลิศ  กล้าแท้)  หมู่ที่ 12 
 ปริมาณงาน 
 - ปรับปรุงวางท่อระบายน้ ากลม คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x1.00 เมตร จ านวน 102 

ท่อน พร้อมบ่อพักน้ า คสล.ขนาด 1.24x1.24 เมตร จ านวน ๑๐ บ่อ พร้อมบ่อพักน้ า 
คสล.ขนาด 1.24x3.66 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

 - วางท่อระบายน้ ากลม คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 x1.00 เมตร จ านวน 4 ท่อน พร้อม
ยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย 

 - ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน คพจ.) 
 งบประมาณ 313,000 บาท 
 รวม  35  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 6,881,900 บาท 
ประธาน   ส าหรับโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จ านวน  35 โครงการ  เป็นเงิน 

ทั้งสิ้น  6,881,900 บาท  จากเงินสะสมที่เราสามารถน าไปใช้ได้ 7,171,102.78    
บาท  ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร  หรือจะสอบถามหรือมีข้อสอบถาม  ขอเชิญ
สอบถามได้  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  
35 โครงการ  เป็นเงิน 
ทั้งสิ้น  6,881,900 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  19 เสียง งดออกเสียง-เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่อง อ่ืนๆ    
ประธาน ได้รับการประสานจากคุณวสันต์  กล้าแท้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยคมนาคม  การขอขอ

งบประมาณ ในปี 25865  ไฟส่องสว่างโซลาเซลล์ตลอดสายทางการท่องเที่ยว  ตั้งแต่
บ้านขวาน้อยถึงกุดโง้ง  รอบหนองสัมพันธ์  รอบหนองตาด า ทางเชื่อมระหว่างบ้าน
หนองฉิมไปวัดตาลเดี่ยว 

นายประหยัด  จันทร์ปรีดา(ส.อบต.ม.1)  ขอเส้นถนนสายไอทีวีด้วย  เนื่องจากเส้นจากโนนคามมีไฟแสงสว่างแล้ว 
นางเหรียญทอง ยังดี(ส.อบต.ม.2)- ขอเสนอเรื่องการติดตั้งป้ายโครงการ  ขอให้ติดบริเวณริมด้านใดด้านหนึ่ง  

ไม่ให้ติดตรงกลางของที่ดิน  และเรื่องขยะบริเวณทางไปหนองอ้ายพิมพ์  อยากให้ อบต.
จัดท าป้ายห้ามทิ้งขยะ  พร้อมค่าปรับไปติดบริเวณนั้น 

นายสังคม  ทองชัยภูมิ(ส.อบต.ม7)  -ชลประทานชัยภูมิได้มาลอกวัชพืชที่ ม.7  เพ่ือก าจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ าเข้า
หนองโง้ง 

นายก อบต. - ในส่วนของ อบต.เราได้ประสานเครื่องจักรจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ขณะนี้อยู่หนอง
ฉิม หนองอ้ายพิมพ์   จะไปต่อฝายหนองฉิมและหนองระเริง 
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นายสุนทร  บุญเทียม(ส.อบต.ม.6)  ขอสอบถามการเปิดทางน้ าไปถึงไหนแล้ว 
นายก อบต. - ทางปิโตรเลี่ยมได้ขุดวางท่อเรียบร้อยแล้ว  แต่วัชพืชที่กีดขวางยังไม่ได้ด าเนินการ

เพราะปิโตรเลี่ยมจะเป็นแม็คโครคอสั้น  และของ อบจ.ก็ไม่อยู่ในพื้นที่ ส่วนของเทศบาล
ก็ก าลังท างานอยู่ในพื้นที่เรา ผมจะส่งหนังสือไปถึงท่านนายอ าเภอให้ขอเทศบาลมา
ด าเนินการให้  ตรงจุดเศรษฐีเงินเย็น 

นายสมบูรณ์  กล้าจริง(รองนายกฯ)  โครงการนี้ต้องใช้ความจริงใจและจริงจังทั้ง 3 ต าบลคือหนองนาแซง หนองไผ่
และบุ่งคล้า  จึงจะส าเร็จ 

ประธาน ท่านสมาชิกมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอปิดประชุม 
ประธาน                     กล่าวปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 

ลงชื่อ                    ผู้จดบนัทึกรายงานประชุม 
                   ( นางชนาภา  สุภักดี )  เลขานุการสภา อบต. 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          

           .....................................               ............................................        .......................................  
         (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)                   (นางเหรียญทอง ยังดี)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                กรรมการฯ                                 ประธานฯ                              กรรมการฯ 

                                        
ได้รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุมสมัย  ...............................  

 เมื่อวันที่ ………………………………………. 
 

 ลงชื่อ                           ผู้ตรวจรายงานประชุม 
 ( นายบุญกอง  หาญเสนา ) 

ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 

                                 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ลงชือ่  ชนาภา  สุภักดี                  ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 
( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          

           นารีรัตน์ จันทร์บัว   เหรียญทอง ยังดี   ชาญ กล้าจริง 
         (นางนารีรัตน์ จันทร์บัว)                   (นางเหรียญทอง ยังดี)               (นายชาญ กล้าจริง) 
                กรรมการฯ                                 ประธานฯ                              กรรมการฯ 
 

 

 

 


