
บันทึกรายงานการประชุม 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ประจําป 2564 

สมัยสามัญท่ี  1 / 2564  คร้ังท่ี  2 

วันท่ี  19  เดอืน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

………………………… 

สมาชิกท้ังหมด  12 คน 

ผูเขาประชุม  10 คน 

ขาดประชุม   2 คน 

ลา                  -        คน 

ผูเขารวมประชุม      4    คน 

 

ผูเขาประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายพีระพันธ ใจอดทน ประธานสภา ฯ พีระพันธ  ใจอดทน 

2 นายอํานวย พรมบ ุ รองประธานสภา ฯ อํานวย  พรมบ ุ

3 นายสาคร สงิหโคตร เลขานุการสภา อบต. สาคร   สงิหโคตร 

4 นายธวัช ชัยบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู 1 ธวัช  ชัยบุตร 

5 นายสมบัต ิ คําแกว สมาชิกสภา อบต.หมู 3 สมบัต ิ    คําแกว 

6 นายทองรัตน ทพิยแสง สมาชิกสภา อบต.หมู 4 -  ขาดประชุม  - 

7 นายหนูแดง อินนอก สมาชิกสภา อบต.หมู 5 หนูแดง  อินนอก 

8 นายพงษศักดิ ์ รนิทรลา สมาชิกสภา อบต.หมู 6 พงษศักดิ์    รนิทรลา 

9 นายภิญโญ เหลอืงคํา สมาชิกสภา อบต.หมู 6 ภิญโญ   เหลอืงคํา 

10 นางคําไฮ หาแกว สมาชิกสภา อบต.หมู 7 คําไฮ   หาแกว 

11 นายสมศักดิ์  กสิันเทยีะ สมาชิกสภา อบต.หมู 7 - ขาดประชุม  -   

12 นายสมศักดิ ์ ภูออน สมาชิกสภา อบต.หมู 8 สมศักดิ์  ภูออน 
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ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ลายมอืช่ือ 

1 นายนยิม ดเิรกศลิป นายก อบต. นยิม  ดิเรกศลิป 

2 นายสกล เฉลยีวชาต ิ รองนายก อบต. สกล  เฉลยีวชาต ิ

3 นายวันชัย ญาตสิมบูรณ ผอ.กองชาง / รก.ปลัด อบต. วันชัย  ญาติสมบูรณ 

4 นางชิสา เฉลยีวชาต ิ นักจัดการงานทั่วไป ชิสา  เฉลยีวชาต ิ

5 นายวงศลักษณ   กําเนดิคํา ลูกจางโครงการ 1 ตําบล 1 มหาลัย วงศลักษณ  กําเนนิคํา 

6 นายชัยวัฒน กางการ ลูกจางโครงการ 1 ตําบล 1 มหาลัย ชัยวัฒน  กางการ 

7 นายวรพรต อินสุวรรณโณ ลูกจางโครงการ 1 ตําบล 1 มหาลัย วรพรต  อินสุวรรณโณ 

8 นายพิทักษพงศ ปองขันธ ลูกจางโครงการ 1 ตําบล 1 มหาลัย พิทักษพงศ  ปองขันธ 

9 นางสาวนภัส อนิทรประสาน ลูกจางโครงการ 1 ตําบล 1 มหาลัย นภัส  อินทรประสาน 

10 นางสาวนวพร จันทรน้ําใส ลูกจางโครงการ 1 ตําบล 1 มหาลัย นวพร  จันทรน้ําใส 

11 นางสาวสรติา หนชัย ลูกจางโครงการ 1 ตําบล 1 มหาลัย สรติา  หนชัย 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 

ระเบยีบวาระท่ี  1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ  1. ขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ทุกทานที่เขารวมกจิกรรมงานฉลองอนุสาวรียเจาพอ 

   พระยาแล  ประจําอําเภอบานเขวา   

 

ที่ประชุม  รับทราบ  

 

ระเบยีบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ประธานสภา ฯ   ไดใหเลขานุการสภาอานรายงานการประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญที่ 1/2564    

เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 ใหกับที่ประชุมรับทราบ 

เลขานุการสภา ฯ ไดอานบันทึกการประชุมใหกับที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ จากที่เลขานุการไดอานบันทกึรายงานการประชุมครัง้ที่ผานมานี้  มีสมาชิกทานใด

จะขอแกไขหรอืเพ่ิมเตมิบันทกึการประชุมดังกลาวนี้หรอืไม  

ที่ประชุม  ไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ             ถาไมมี  ขอมตริับรองบันทึกรายงานการประชุมในครัง้นี้ดวยครับ 

ที่ประชุม                  ใหการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1 /2564 ครัง้ที่ 1   เม่ือวันที่   

15  กุมภาพันธ  2564  ดวยคะแนนเปนเอกฉันท   
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ระเบยีบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาเพื่อทราบและถอืปฏิบัต ิ

   3.1  เร่ือง  พิจารณาอนุมัตจิายขาดเงนิสะสม ประจําป 2564   

     จํานวน  28  โครงการ  เปนเงนิ 3,355,200 บาท  

ประธานสภา ฯ   ตอไปจะเปนการพิจารณาอนุมัติจายขาดเงนิสะสม ประจําป 2564 เพื่อจัดทํา 

โครงการบําบัดความเดอืดรอนของประชาชน  จํานวน  28  โครงการ  เปนเงนิ 

3,355,200 บาท ขอเชิญทาน รองนายก อบต.ไดช้ีแจงรายละเอียดตอสภา ฯ ตอไป 

นายสกล  เฉลยีวชาต ิ เรยีน ประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.และผูเขารวมประชุมที่ทุกทาน 

(รองนายก อบต.) ตามที่สภาองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา    ไดพิจาณาใหความเห็นชอบ 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    ไปแลวนั้น     

แตเนื่องจากงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    ที่จะนําไปจัดทํา

โครงการเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชนมีจํานวนนอยไมสามารถ

ตอบสนองและแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนได ทําใหขาดโอกาส 

ที่จะไดรับการพัฒนาประกอบกับ อบต.ภูแลนคา  มีเงนิสะสม  

จํานวน ......11,687,375.08........ บาท  จงึมีความจําเปนที่จะตองนําเงนิสะสม  

เพื่อนําไปดําเนินการในโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ที่ประชาชนไดรับประโยชน

โดยตรง เปนโครงการที่มีความจําเปนเรงดวนในการบําบัดความเดือดรอนของ

ประชาชนและไมอาจรอจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําป ในปตอไปไดและ

เปนโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และมีเงนิสะสมเหลือ

เพียงพอในการบรหิารงานมิใหเกดิผลกระทบกับฐานะทางการคลังในระยะยาว  

จงึขออนุมัตจิายขาดเงนิสะสม จํานวน 28  โครงการ  

เปนเงนิทัง้สิ้น .....3,355,200.... บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

   หมูท่ี 1 บานหวาเฒา 

1. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบานหวาเฒา – บานตาดพัฒนา  

บานหวาเฒา หมูที่ 1    งบประมาณทัง้สิ้น 153,000 บาท 

-  กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอืมีปรมิาณลูกรัง        

   ไมนอยกวา800.00 ลบ.(รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ อบต.ภูแลนคา ) 

                           ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 88  ขอ 151 )  

2. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายหวาเฒา - ก.ม.18 บานหวาเฒา  

หมูที่ 1  งบประมาณทั้งสิ้น  328,000บาท        

- ถมดนิยกระดับคันถนน กวาง  8.00  เมตร ยาว 1,000.00  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.50 เมตร  หรอืหรอืมีปรมิาณลูกรังไมนอยกวา   

4,250.00 ลบม. และลงลูกรังกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร  
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หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอืมีปรมิาณลูกรังรวมไมนอยกวา 600.00 เมตร    

( รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ อบต.ภูแลนคา ) 

                  ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา 87 ขอ 145 ) 

3. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายนานายหยวก บานหวาเฒา หมูที่ 1  

                 งบประมาณทัง้สิ้น  86,000  บาท        

- กวาง  5.00  เมตร ยาว 930.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรอืมี

ปรมิาณลูกรังไมนอยกวา 465.00 ลบม. (รายละเอียดและขอกําหนดตาม

แบบ อบต.ภูแลนคา) 

                  ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา 86 ขอ 144 ) 

4. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายทางลาดยาง ทช.ชย.4025 –  

นานางสมคิด ดนตรี บานหวาเฒา หมูที่  1      

งบประมาณทัง้สิ้น  57,000  บาท        

- กวาง  5.00  เมตร ยาว 600.00  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  หรอืมี

ปรมิาณลูกรังไมนอยกวา 300.00 ลบม. (รายละเอียดและขอกําหนดตาม

แบบ อบต.ภูแลนคา) 

                  ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา 90 ขอ 159 ) 

หมูท่ี 2 บานแกงยาว 

        5.  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายหนองหวา บานแกงยาว หมูที่ 2  

     งบประมาณทัง้สิ้น 113,000  บาท 

ชวงที่ 1  ลงผิวจราจรลูกรังกวาง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร  

            หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ชวงที่ 2  ลงผิวจราจรลูกรังกวาง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร  

            หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

ชวงที่ 3  ลงผิวจราจรลูกรังกวาง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  

            หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

หรอืมีปรมิาณลูกรังรวมไมนอยกวา 530 ลบ.ม.(รายละเอียดและขอกําหนด

ตามแบบ อบต.ภูแลนคา) 

                       ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2564  หนา 95 ขอ 177 ) 
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       6.   โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายแกงยาว - ชีลองใต (สาย1)  

                                    บานแกงยาว หมูที่ 2 งบประมาณทัง้สิ้น 76,000 บาท 

-   กวาง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอืมีปรมิาณ   

ลูกรังไมนอยกวา 400.00 ลบ.   (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ  

อบต. ภูแลนคา) 

                        ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 96 ขอ 180 ) 

7.   โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายซอยหลังโรงเรยีนบาน   

      แกงยาว บานแกงยาว หมูที่ 2    งบประมาณทัง้สิ้น 330,000 บาท 

- กวาง 5.00 เมตร ยาว 111.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอืมีปรมิาณ

คอนกรีตไมนอยกวา 83.40  ลบ.ม.   (ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-202 ) 

                  ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา  91  ขอ 162 ) 

หมูท่ี 3 บานหวยน้ําคํา 

8.  โครงการขุดลอกลําหวยหลัว(ตอนบน) (งานชลประทาน) บรเิวณลําหวยหลัว      

     (ตอนบน)  บานหวยน้ําคํา หมูที่ 3  งบประมาณทัง้สิ้น 230,000 บาท 

- ขุดลอกลําหวย กวาง 10.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรอืมี

ปรมิาณดนิขุดรวมไมนอยกวา  6,500  ลบ.ม  (รายละเอียดและขอกําหนดตาม

แบบ อบต.ภูแลนคา) 

                   ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  หนา  128 ขอ 311 ) 

        9.  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายไรนายสม่ัน นามหนองออ  

     บานหวยน้ําคํา หมูที่ 3  งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท 

- กวาง 4.00 เมตร ยาว 655.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอืมีปรมิาณ

ลูกรังไมนอยกวา262.00 ลบ.ม  (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ 

อบต.ภูแลนคา) 

                   ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  หนา  100 ขอ 199 ) 

หมูท่ี 4 บานนาอินทรแตง 

       10.  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายรอบหมูบาน - ที่ดนินายบุญมา  

      มีวชิา  บานนาอินทรแตง หมูที่ 4  งบประมาณทัง้สิ้น 11,000  บาท 

- กวาง  5.00 เมตร  ยาว  970.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรอืมีปรมิาณ

คอนกรีตไมนอยกวา 4,850  ลบ.ม.  (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ 

อบต.ภูแลนคา) 

                   ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  หนา  103 ขอ 208 ) 
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       11.  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายไรนายมงคล ชวยชูวงษ –  

      ไรนายทองรัตน ทพิยแสง บานนาอินทรแตง หมูที่ 4   

      งบประมาณทัง้สิ้น 26,000  บาท 

- กวาง  4.00 เมตร  ยาว  340.00  เมตร  หนา 0.10  เมตร หรอืมีปรมิาณ

คอนกรีตไมนอยกวา 136.00  ลบ.ม.  (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ 

อบต.ภูแลนคา) 

                  ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  หนา  102 ขอ 206 ) 

       12.  โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายที่ทําการ  

      อบต.ภูแลนคา – บานนาอินทรแตง หมูที่ 4  งบประมาณทัง้สิ้น 430,000 บาท 

- กวาง  5.00  เมตร  ยาว  142.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอืมี

ปรมิาณคอนกรตี  ไมนอยกวา 108.90  ลบ.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทาง

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-202) 

                   ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 165 ขอ  26 ) 

หมูท่ี 5 บานซับปลาก้ัง 

       13.  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายซับชองปลอง บานซับปลากั้ง  

      หมูที่ 5  งบประมาณทัง้สิ้น  273,000  บาท 

- กวาง  5.00 เมตร  ยาว  1,230.00 เมตร  หนา 0.10  เมตร หรอืมีปรมิาณ

ลูกรังไมนอยกวา  615 ลบ.ม. (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ  

อบต.ภูแลนคา)              

        ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  หนา 106  ขอ 220 ) 

       14.  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบานนายทว ีบุปผา บานซับปลากัง้  

      หมูที่ 5  งบประมาณทัง้สิ้น 2,700 บาท 

- กวาง  3.00 เมตร  ยาว 50.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  หรอืมีปรมิาณลูกรัง

ไมนอยกวา 15 ลบ.ม. (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ อบต.ภูแลนคา) 

        ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 108 ขอ 229 ) 

       15.  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายไรนายบรรจง บานซับปลากัง้  

      หมูที่ 5  งบประมาณทัง้สิ้น 6,000 บาท 

- กวาง  3.00 เมตร  ยาว 670.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  หรอืมีปรมิาณ

ลูกรังไมนอยกวา  268 ลบ.ม.  (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ อบต.

ภูแลนคา) 

                   ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 107 ขอ 226 ) 
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       16.  โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายคุมตาปูเกา –  

      คุมซับสทีอง  บานซับปลากั้ง หมูที่ 5    งบประมาณทัง้สิ้น 329,500 บาท 

- กวาง  4.00 เมตร  ยาว 139.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปรมิาณ

คอนกรีตไมนอยกวา     84.30 ลบ.ม.  (ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-202) 

           ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 105  ขอ 217 ) 

หมูท่ี 6 บานชีบน 

       17.  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายแกงทาสาร บานชีบน หมูที่ 6  

      งบประมาณทัง้สิ้น 14,500 บาท  
- กวาง  5.00 เมตร ยาว 1,320.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอื

ปรมิาณลูกรังไมนอยกวา 660 ลบ.ม.  (รายละเอียดและขอกําหนดตาม

แบบ อบต.ภูแลนคา) 

( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 112 ขอ 244 ) 

       18.  โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบานนายสังวาล  

      ขดภูเขียว  บานชีบน หมูที่ 6  งบประมาณทัง้สิ้น 132,000 บาท 

- กวาง  3.00 เมตร  ยาว 71.60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปรมิาณ

คอนกรีตไมนอยกวา 32.65 ลบ.ม.  (ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-202) 

         (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 111  ขอ 240) 

       19.  โครงการกอสรางกลองดักน้ํา คสล.บรเิวณสระน้ําสาธารณะ บานชีบน หมูที่ 6  

                   งบประมาณทัง้สิ้น 85,000 บาท  

- กวาง  2.40 เมตร ยาว 3.00  เมตร  สูง 1.80 เมตร  จํานวน 2 จุด           

(รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ อบต.ภูแลนคา) 

                  ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง  

  ครัง้ที่ 5 หนา 1 ขอ 1 ) 

       20.  โครงการกอสรางถนนผิวจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายถนนลาดยาง –  

       บานนางตุย จันทรเขียด บานชีบน หมูที่ 6  งบประมาณทัง้สิ้น 66,000 บาท 

- กวาง  3.00 เมตร  ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปรมิาณ

คอนกรีตไมนอยกวา  16.369 ลบ.ม.  (ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-202) 

          ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 111  ขอ 241 ) 
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หมูท่ี 7 บานโนนเหลื่อม 

       21.  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายนานายอนันต เตาชัยภูม ิ          

      (สายเรียบเขาไดโนเสาร) บานโนนเหลี่อม หมูท่ี 7 งบประมาณท้ังสิ้น 100,000 บาท 

- กวาง  5.00 เมตร  ยาว 1,050.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมปีริมาณลูกรัง 
ไมนอยกวา 525 ลบ.ม. (รายละเอยีดและขอกําหนดตามแบบ อบต.ภูแลนคา) 

        ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565   หนา 117  ขอ 265 ) 
       22.  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายสามแยกโนนมวง - วัดปาโนนทอง  

                    บานโนนเหลี่อม หมูที่ 7  งบประมาณทัง้สิ้น 54,000 บาท 

- กวาง  5.00 เมตร  ยาว 575.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอืมีปรมิาณ

ลูกรังไมนอยกวา 287.50 ลบ.ม.  (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ 

อบต.ภูแลนคา) 

         ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 6 หนา 1 ขอ 1 ) 

       23.  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบานนางขันทอง กองโฮม –  

      ปาชาเกา    บานโนนเหลี่อม หมูที่ 7  งบประมาณทัง้สิ้น 54,000 บาท 

- กวาง  4.00 เมตร  ยาว 705.00เมตร หนา 0.10 เมตร หรอืมีปรมิาณลูกรัง

ไมนอยกวา 282 ลบ.ม.  (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ  

อบต.ภูแลนคา) 

        ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565   หนา 116  ขอ 260 ) 

       24.  โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบานโนนเหลื่อม - บานหวยตะแคง  

                   บานโนนเหลี่อม หมูที่ 7    งบประมาณทัง้สิ้น 152,000 บาท 

- กวาง  5.00 เมตร  ยาว 1,460.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอืมีปรมิาณ

ลูกรังไมนอยกวา 730 ลบ.ม.  (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ  

อบต.ภูแลนคา) 

         ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565   หนา 117  ขอ 267 ) 
 

หมูท่ี 8 บานปาปอแดง 

       25.   โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายตากแปง บานปาปอแดง  หมูที่ 8  

                      งบประมาณทัง้สิ้น 49,000  บาท 

- ปรับเกรดผิวจราจรลูกรังกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,860 เมตร หรอืมีพื้นที่

ปรับเกรดไมนอยกวา11,160 ตร.ม.  ลงผิวจราจรลูกรัง กวาง 5.00 เมตร 
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ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 หรอืมีปรมิาณลูกรังไมนอยกวา  

150 ลบ.ม. (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ อบต.ภูแลนคา)  

( แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565 หนา 119 ขอ 274 ) 

       26.   โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบานปาปอแดง - คุมจอง  

       บานปาปอแดง หมูที่ 8   งบประมาณทัง้สิ้น 61,500  บาท 

- กวาง  5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอืมีปรมิาณ

ลูกรังไมนอยกวา 325.00 ลบ.ม. (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ 

อบต.ภูแลนคา) 

         ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 120  ขอ 276 )  

       27.   โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายนานายสมัน เงื่อนไขน้ํา –  

        นานางรุงนภา  บานปาปอแดง หมูที่ 8  งบประมาณทัง้สิ้น 24,000  บาท 

- กวาง  3.00 เมตร ยาว 415.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอืมีปรมิาณ

ลูกรังไมนอยกวา 124.50 ลบ.ม. (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ 

อบต.ภูแลนคา) 

         ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6  

  หนา 2 ขอ 2) 

       28.   โครงการกอสรางกลองดักน้ํา คสล.บรเิวณสระน้ําสาธารณะ  

        บานปาปอแดง หมูที่ 8  งบประมาณทัง้สิ้น 62,000 บาท  

- กวาง  2.40 เมตร ยาว 3.00  เมตร  สูง 1.80 เมตร  

                  (รายละเอียดและขอกําหนดตามแบบ อบต.ภูแลนคา) 

                  ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง  

ครัง้ที่ 5 หนา 1 ขอ 2 ) 
 

    อํานาจการใชจายเงินสะสมเปนของสภาองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงนิ การเบกิจายเงนิ  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิและการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเตมิจนถงึ(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 ขอ 89 

ประธานสภา ฯ  ตามที่ทานรองนายก อบต.ไดช้ีแจงรายละเอียดไปแลวนั้น  มีสมาชิกทานใด 

จะสอบถาม 

เพ่ิมเตมิหรอืมีขอสงสัยจะซักถาม  ขอเชิญไดเลย 

นายสมบัต ิ คําแกว สมาชิกสภา อบต. หมู 3  อยากสอบถามวา โครงการของบานหวยน้ําคํา  ทําไม 

งบประมาณไดนอยกวาบานอ่ืน 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


