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-1เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายนเรศ อ่อนอ้าย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อโพธิ์ /ประธาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาได้กล่าวเปิดประชุมการจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ประจาปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อโพธิ์
และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

นายนเรศ อ่อนอ้าย
ประธานกรรมการ

แจ้งต่อที่ประชุม ตามที่ได้ทาหนังสือแจ้งกรรมการทุกท่านมาประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากได้มีเพิ่มเติม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่ งในส่วนของกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม หลังจากโครงการผ่านการประชาคมแล้ว คณะสนับสนุน การ
จัดทาแผนฯ มีหน้าที่ในการจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาฯ แล้วนาเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อโพธิ์ เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ จากนั้นนาเสนอต่อคณะผู้บริหารและเสนอต่อที่ประชุม
สภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ต่อไป สาหรับ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย
1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสามคน กรรมการ
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน
กรรมการและเลขานุการ
5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 กาหนดให้ กรรมการทั้งหมด มี 7 ท่าน มีวาระอยู่
ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ หน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่
ในการจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
กาหนด จัดทา (ร่าง) แผนการดาเนินงาน และจัดทา (ร่าง) ข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของ
งานที่ จะมอบหมายให้หน่ว ยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนิน การ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในวันนี้ เป็นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ประจาปี พ.ศ. 2562 เป็นการเพิ่มเติมโครงการที่มีความจาเป็นต้อง
ดาเนินการ แต่โครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการนาโครงการไปปฏิบัตินั้น
ต้องมีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของท้องถิ่น

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
เรื่องการจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)
และการจัดทา (ร่าง) แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อโพธิ์
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุมจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) และ (ร่าง) แผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับทุกท่านแล้ว มีคณะกรรมการท่านใดจะแก้ไข/เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ
มติที่ประชุมรับรอง

นายนเรศ อ่อนอ้าย
ประธานกรรมการ

/ที่ประชุม...
-2ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)
พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อโพธิ์

นายนเรศ อ่อนอ้าย
ประธานกรรมการ

สาหรับในการประชุมในวันนี้เป็นการจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 4) ประจาปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ผ.07 เอกสาร หน้าที่ 1-3 เป็นแบบสรุปโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม ปรากฏโครงการ ดังนี้
ปี 2561
จานวน 0 โครงการ
งบประมาณ
บาท
ปี 2562
จานวน 3 โครงการ
งบประมาณ 463,500 บาท
ปี 2563
จานวน 31 โครงการ
งบประมาณ 9,145,000 บาท
ปี 2564
จานวน 46 โครงการ
งบประมาณ 17,610,000 บาท
รวมโครงการที่เพิ่มเติม 80 โครงการ
งบประมาณ 27,218,500 บาท
แบบ ผ.01 เอกสาร หน้าที่ 4-28 เป็นรายละเอียดโครงการพัฒนา สาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการ ที่เพิ่มเติม ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์ (จากบ้านนายชาติชาย สารี ถึงบ้าน นางสมพร ราชอินตา)
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 250,000 บาท
2) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์ (จากไร่นายเสอื้อน ไชยวันดี ถึงไร่นางวงเดือน แสงบุตรดี)
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 500,000 บาท
3) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์ (สายน้าแขม-น้าราง)
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 500,000 บาท
4) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์ (สายห้วยผึ้ง)
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 500,000 บาท
5) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านน้าเลา (สายนาวังแฟน)
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 500,000 บาท
6) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านน้าเลา (สายนาน้อยห้วยข้าวหลาม)
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 500,000 บาท
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 500,000 บาท

/7. ก่อสร้างรางระบายน้า...
-37) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านน้าเลา ซอย 6
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 200,000 บาท
8) ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านป่ารวก สายห้วยฮ่อม
(จากไร่นายสมบัติ สีวิราช ถึง ไร่นายบัวไหล กองเงิน)
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 500,000 บาท
9) ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านป่ารวก (ทางแยกไร่นางยุพิน อินสิงทอง)
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 500,000 บาท
10) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่ารวก
(จากบ้านนายกิตติธัช จาปาสา ถึงบ้าน นายแสงดาว อินสิงทอง)
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 250,000 บาท
11) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแก่งทุ่ง (สายน้าปุ่มน้อย)
ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 500,000 บาท
12) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแก่งทุ่ง (สายข้าง รพ.สต.บ้านแก่งทุ่ง ถึงสวนนางกองสี บุญธรรม)
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 350,000 บาท
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 350,000 บาท
13) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแก่งทุ่ง (จากไร่นายบรรเจิด เทียนยศ ถึงไร่ นายสาคร โสคาภา)
ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 1,000,000 บาท
14) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแก่งทุ่ง
(จากบ้านนายบัวหลั่น สีพรม ถึงบ้าน นางสังคี สงสอน)
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 200,000 บาท
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 200,000 บาท
15) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box culvert หมู่ที่ 4 บ้านแก่งทุ่ง (สายห้วยซามะคาว)
ขนาด 2.10 X 1.80 เมตร จานวน 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 400,000 บาท
16) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box culvert หมู่ที่ 4 บ้านแก่งทุ่ง (สายห้วยกกไฮใต้)
ขนาด 2.10 X 1.80 เมตร จานวน 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 400,000 บาท
17) ติดตั้งไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาตาดี
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 300,000 บาท

/18) ขยายเขต...
-418) ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาตาดี
งบประมาณ ปี 2562
จานวน 100,000 บาท
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 100,000 บาท
19) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนาตาดี
(สายนาตาดี-แก่งทุ่ง) กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 350 เมตร
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 350,000 บาท
20) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์
(จากบ้านนางสาวเครือวัลย์ สีบุญ ถึงสามแยกบ้านเนินสวรรค์ ซอย 5)
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 300,000 บาท
21) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์ ซอย 4 เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้านโคกเนินทอง
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 500,000 บาท
22) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์
(จากบ้านนายกิตติพงษ์ แก้วใหญ่ ถึงคลองสระหลวง)
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 200,000 บาท
23) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย
(จากไร่นายอเนก โสภาศรี ถึงไร่ นายนิยม เบ็งยา)
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 500,000 บาท
24) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย
(จากบ้านนายลาพันธ์ บัวเหมือน ถึงบ้านนางมลทา บัวเหมือน)
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 300,000 บาท
25) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง (สายนาน้อยห้วยข้าวหลาม)
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,265 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 500,000 บาท
26) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box culvert หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง
สายนาน้อยห้วยข้าวหลาม (ไร่นางทองจันทร์ บุญมาแก้ว)
ขนาด 2.40 X 2.40 เมตร จานวน 2 ช่อง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 450,000 บาท
27) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 100,000 บาท
/28) ก่อสร้างถนน คสล...

-528) ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู (หลังอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ถึงห้วยกอย)
กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 250,000 บาท
29) วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 350,000 บาท
30) ติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู
งบประมาณปี 2564
จานวน 300,000 บาท
31) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู
(จากบ้านนางประกาย ดวงตานนท์ ถึงไร่นายสมชาย โสภาศรี)
ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 300,000 บาท
32) ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านป่าปอบิด (สายห้วยไผ่เชื่อมห้วยป่าปอ)
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 600,000 บาท
33) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านป่าปอบิด (สายโศกกกม่วง)
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 450,000 บาท
34) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านป่าปอบิด ซอย 2
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 350 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 380,000 บาท
35) ขุดเจาะบ่อบาดาลน้าลึก พร้อมติดตั้งระบบสูบน้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกเนินทอง จานวน 1 บ่อ
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 270,000 บาท
36) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านโคกเนินทอง
(หลังโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี ถึงบ้านนางคาผิว อรรคสูรย์)
กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 350,000 บาท
37) ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านโคกเนินทอง สายน้าสิงห์เหนือ
(จากไร่นายสลัด โสภาศรี ถึงสะพานน้าสิงห์เหนือ)
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 400,000 บาท
38) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบรางวี (V) พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 11 บ้านโคกเนินทอง
ซอยสระแก้ว กว้าง 1 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 150 เมตร
งบประมาณ ปี 2562
จานวน 300,000 บาท
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 300,000 บาท

/39) ก่อสร้างรางระบายน้า...

-639) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ไทยเจริญ
(จากบ้านนายถา โสภาศรี ถึงบ้าน นายวิไล มูลกล่า)
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 200,000 บาท
40) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิดคอนกรีติเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ไทยเจริญ
(จากบ้านนายวิคม จาปาสา ถึงบ้าน นายจารัส กองเงิน)
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 350 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 350,000 บาท
41) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิดคอนกรีติเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ไทยเจริญ
(จากทางขึ้นวัดบ้านป่ารวกถึงห้วยเหล่าแล้ง)
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 400,000 บาท
42) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ไทยเจริญ
(จากบ้านนายตอง มาลิละ ถึงห้วยเหล่าแล้ง)
กว้าง 4 เมตร ยาว 1500 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 300,000 บาท
43) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ตาบลบ่อโพธิ์
งบประมาณปี 2563
จานวน 105,000 บาท
งบประมาณปี 2564
จานวน 90,000 บาท
44) โครงการเป่าล้างบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์ จานวน 2 บ่อ
งบประมาณปี 2563
จานวน 60,000 บาท
45) โครงการเป่าล้างบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู จานวน 1 บ่อ
งบประมาณปี 2563
จานวน 30,000 บาท
46) โครงการเป่าล้างบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านโคกเนินทอง จานวน 1 บ่อ
งบประมาณปี 2563
จานวน 30,000 บาท
47) โครงการเป่าล้างบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านนาตาดี จานวน 1 บ่อ
งบประมาณปี 2564
จานวน 30,000 บาท
48) โครงการเป่าล้างบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง จานวน 1 บ่อ
งบประมาณปี 2564
จานวน 30,000 บาท
49) โครงการเป่าล้างบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านใหม่อนามัย จานวน 1 บ่อ
งบประมาณปี 2564
จานวน 30,000 บาท
1.2 แผนงานการเกษตร
1) ขุดลอกคลองร้องนา หมู่ที่ 12 บ้านใหม่อนามัย
งบประมาณปี 2563
จานวน 200,000 บาท
/ยุทธศาสตร์ที่ 2...

-7ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1) ติดตั้งจุดรับน้าประจาหมู่บ้าน จานวน 12 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์
จุดที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านน้าลา
จุดที่ 3 หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ไทยเจริญ
จุดที่ 4 หมู่ที่ 4 บ้านแก่งทุ่ง
จุดที่ 5 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์ (หน้า ศพด.บ้านเนินสวรรค์)
จุดที่ 6 หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์ (สามแยกเนินสวรรค์ ซอย 5)
จุดที่ 7 หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย
จุดที่ 8 หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง
จุดที่ 9 หมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู
จุดที่ 10 หมู่ที่ 10 บ้านป่าปอบิด
จุดที่ 11 หมู่ที่ 11 บ้านโคกเนินทอง
จุดที่ 12 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่อนามัย
งบประมาณ ปี 2562 จานวน 63,500 บาท
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1) ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์
งบประมาณปี 2564
จานวน 50,000 บาท
2) ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้าเลา
งบประมาณปี 2564
จานวน 50,000 บาท
3) ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่ารวก
งบประมาณปี 2564
จานวน 50,000 บาท
4) ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแก่งทุ่ง
งบประมาณปี 2564
จานวน 50,000 บาท
5) ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาตาดี
งบประมาณปี 2564
จานวน 50,000 บาท
6) ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์
งบประมาณปี 2564
จานวน 50,000 บาท
7) ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย
งบประมาณปี 2564
จานวน 50,000 บาท
8) ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง
งบประมาณปี 2564
จานวน 50,000 บาท
9) ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู
งบประมาณปี 2563
จานวน 50,000 บาท
/10) ปรับปรุงหอกระจายข่าว...

-810) ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่าปอบิด
งบประมาณปี 2563
จานวน 50,000 บาท
11) ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโคกเนินทอง
งบประมาณปี 2564
จานวน 50,000 บาท
12) ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่อนามัย
งบประมาณปี 2563
จานวน 50,000 บาท
13) ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ไทยเจริญ
งบประมาณปี 2564
จานวน 50,000 บาท
แบบ ผ.02 เอกสาร หน้าที่ 29-32 เป็นรายละเอียดโครงการพัฒนาสาหรับอุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปะรชาชน ที่เพิ่มเติม ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์
(จากบ้านนายรถ แพทย์ไชโย ถึงบ้านนายเจตต์ จัดอุดชา)
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 65,000 บาท
2) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านน้าเลา
(จากบ้านนางเตียงคา จันพงษ์ ถึงบ้านนายสมเกียรติ แสนไชยวงค์)
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 50,000 บาท
3) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านน้าเลา ซอย 1 ถึง ซอย 6
(จากบ้านนางยอดตอง กุมาละ ถึงบ้านนางบุญยืน พรมรักษา)
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 50,000 บาท
4) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่ 2 บ้านน้าเลา (สายบ้านนางก่าย พรมรักษา)
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 50,000 บาท
5) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่ 4 บ้านแก่งทุ่ง
(สายข้าง รพ.สต. บ้านแก่งทุ่ง ถึงบ้านนายบุญชวน ตาสี)
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 100,000 บาท
6) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู
(จากบ้านนายสะอาด เบ็งยา ถึงบ้านนายบัวรอง เสวะดี)
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 100,000 บาท
7) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านป่าปอบิด
(จากบ้านนายบุญยงค์ สีหะวงษ์ ถึงบ้านนายสมพงษ์ ตั้งมั่น)
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 100,000 บาท
8) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านป่าปอบิด
(จากวัดบ้านแก่งทุ่ง ถึงบ้านนายพงษ์พันธ์ สีพรม)
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 100,000 บาท

/9) อุดหนุนโครงการ...
-99) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านป่าปอบิด
(จากบ้านนายวรพงษ์ ทองกวด ถึงบ้านร้อยตรีชาญวุฒิ เย็นขัน)
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 100,000 บาท
10) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านโคกเนินทอง
(ซอยสระแก้ว ถึงซอย 3)
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 60,000 บาท
11) อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่อนามัย
(จากบ้าน น.ส.บัวใส กองเงิน ถึงบ้าน นางนัยย์ประพร ปิ่นทอง)
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 60,000 บาท
แบบ ผ.05 เอกสาร หน้าที่ 33-38 เป็นรายละเอียดโครงการพัฒนา สาหรับประสานโครงการ
พัฒนาส่วนจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1) ก่อสร้างระบบประปาหอสูงขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่อนามัย
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 2,000,000 บาท
2) ก่อสร้างระบบประปาหอสูงพร้อมวางท่อระบบส่งน้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกเนินทอง
(โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี) จานวน 1 บ่อ
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 300,000 บาท
1.2 แผนงานการเกษตร
1) ขุดลอกห้วยออมสิงห์ หมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู (จากไร่นายสมศรี แพทย์ไชโย ถึงไร่ นายสีทน จานงค์ศรี)
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 500,000 บาท
2) ขุดลอกห้วยน้าสิงห์ใต้ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่อนามัย
งบประมาณปี 2564
จานวน 1,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพดี
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1) ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู
งบประมาณปี 2563
จานวน 300,000 บาท
งบประมาณปี 2564
จานวน 300,000 บาท
2) ก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง หมู่ที่ 10 ตาบลบ่อโพธิ์
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 1,000,000 บาท
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 1,000,000 บาท
3) ก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง อบต.บ่อโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตาบลบ่อโพธิ์
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 1,000,000 บาท
งบประมาณ ปี 2564
จานวน 1,000,000 บาท
/แบบ ผ.08...

-10แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์ เอกสาร หน้าที่ 39-40 ประกอบด้วย
1) แผนงานรักษาความสงบภายใน ปประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจาที่ ขนาด 10 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 28,000 บาท
2) แผนงานรักษาความสงบภายใน ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 24,000 บาท
3) แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน ได้แก่
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว จานวน 8 ตัว
งบประมาณ ปี 2562
จานวน 24,000 บาท
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 24,000 บาท
4) แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน ได้แก่
พัดลมเพดาน 3 ใบพัด ขนาด 48 นิ้ว จานวน 8 ตัว
งบประมาณ ปี 2562
จานวน 16,000 บาท
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 16,000 บาท
5) แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน ได้แก่
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จานวน 6 ตัว
งบประมาณ ปี 2562
จานวน 12,000 บาท
งบประมาณ ปี 2563
จานวน 12,000 บาท
จากโครงการทั้งหมดทีไ่ ด้ชี้แจงไปแล้ว มีกรรมการท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม

ไม่มี

นายนเรศ อ่อนอ้าย
ประธานกรรมการ

เมื่อไม่มีคณะกรรมการท่านใดซักถามหรือเสนอแนะความเห็นใด ๆ แล้ว ลาดับถัดไปจะได้นา (ร่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ประจาปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อโพธิ์ เพื่อพิจารณาต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายนเรศ อ่อนอ้าย
ประธานกรรมการ

เลิกประชุม

-ไม่ม-ี
ในส่วนของการจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)
ประจาปี พ.ศ. 2562 ในวันนีไ้ ด้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างดี ในนามประธาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อโพธิ์ ขอขอบคุณทุกท่าน ทีไ่ ด้
สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ลาดับต่อไปจะได้นา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อโพธิ์ เพื่อพิจารณาต่อไป สาหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านและ
ขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้
เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวณภัทรพร คาลา)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม

(นางฉันทนา ผิวฟัก)
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ
(ลงชื่อ)
(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ

