
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วัน  อังคาร  ที่  ๑๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช ประธานสภา อบต.บ่อใหญ่ ไพบูลย์  วงษ์พิเดช  
๒ นายประเสริฐ  พิมพ์จ่อง รองประธานสภา อบต.บ่อใหญ่ ประเสริฐ  พิมพ์จ่อง  
๓ นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ เลขานุการสภา  อบต.บ่อใหญ่ ฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  
๔ นายสมพร  ไมตรีแพน ส.อบต.  หมู่  ๑ สมพร  ไมตรีแพน  
๕ นางอัมพร  ลามพัฒน ์ ส.อบต.  หมู่  ๑ อัมพร  ลามพัฒน ์  
๖ นางบังอร  นามพัฒน ์ ส.อบต.  หมู่  ๒ บังอร  นามพัฒน ์  
๗ นายประพันธ์  จิตบรรจง ส.อบต.  หมู่  ๒ ประพันธ์  จิตบรรจง  
๘ นายพนมเทียน  ด าหรื่อ ส.อบต.  หมู่  ๔ พนมเทียน  ด าหรื่อ  
๙ นายพลรัตน ์ วงละคร   ส.อบต.  หมู่  ๕ พลรัตน์  วงละคร  

๑๐ นายมนตรี  มะราชลี ส.อบต.  หมู่  ๕ มนตรี  มะราชล ี  
๑๑ นางพิลัยพร  จันทะคาม ส.อบต.  หมู่  ๖ พิลัยพร  จันทะคาม  
๑๒ นายประมวล  โยราช ส.อบต.  หมู่  ๖ ประมวล  โยราช  
๑๓ นายตาล  พลจ่า ส.อบต.  หมู่  ๗ ตาล  พลจ่า  
๑๔ นายเดือน  ยังศรี ส.อบต.  หมู่  ๗ เดือน  ยังศรี  
๑๕ นายอร่าม  กางเกตุ ส.อบต.  หมู่  ๘ อร่าม  กางเกต ุ  
๑๖ นายส าราญ  จันโท ส.อบต.  หมู่  ๙ ส าราญ  จันโท  
๑๗ นายค ามวล  ศรีแก้ว ส.อบต.  หมู่  ๙ ค ามวล  ศรีแก้ว  
๑๘ นายสุเวช  แก่นภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๐ สุเวช  แก่นภักดี  
๑๙ นายวีระ  บาไสย์ ส.อบต.  หมู่  ๑๐ วีระ  บาไสย์  
๒๐ นายอุฤทธิ์  ราชาภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๑ อุฤทธิ์  ราชาภักดี  
๒๑ นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง ส.อบต.  หมู่  ๑๑ เอกสิทธิ์  สุระป้อง  
๒๒ นายพินิจ  จ านงศรี ส.อบต.  หมู่  ๑๒ พินิจ  จ านงศรี  
๒๓ นายบุญเรือง  ศรีกุลคร ส.อบต.  หมู่  ๑๒ บุญเรือง  ศรีกุลคร  
๒๔ นายค าพันธ์  ขานวงค์ ส.อบต.  หมู่  ๑๓ ค าพันธ์  ขานวงค์  
๒๕ นางล าใย  ธุระท า ส.อบต.  หมู่  ๑๓ ล าใย  ธุระท า  
๒๖ นางสุรัตน์  จิตบรรจง ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สุรัตน์  จิตบรรจง  
๒๗ นางสงบ  ชากัน ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สงบ  ชากัน  
๒๘ นางอโนทัย  วงแสน ส.อบต.  หมู่  ๑๕ อโนทัย  วงแสน  
๒๙ นายเรียน  จ านงศีล ส.อบต.  หมู่  ๑๕ เรียน  จ านงศีล  
๓๐ นายทองพูล  นามบุดดี ส.อบต.  หมู่  ๑๖ ทองพูล  นามบุดดี  
๓๑ นายสมศรี  ศรีภักด ี ส.อบต.  หมู่  ๑๗ สมศรี  ศรีภักดี  
๓๒ นางสุใบ  โคตรประทุม ส.อบต.  หมู่  ๑๘ สุใบ  โคตรประทุม  
๓๓ นายชื่นชัย  อ่อนลี ส.อบต.  หมู่  ๑๘ ชื่นชัย  อ่อนลี  



ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ ดร.  กิตติชัย  พิมพ์จ่อง นายก อบต.บ่อใหญ่ กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  
๒ นายค ามี  อามาตร รองนายก อบต.บ่อใหญ่ ค ามี  อามาตร  
๓ นายประสพ  แสนค าภา รองนายก  อบต.บ่อใหญ่ ประสพ  แสนค าภา  
๔ นายชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง เลขานุการนายก อบต.บ่อใหญ่ ชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วัน  อังคาร  ที่  ๑๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    
                 ๕.๑  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ         -  เชิญท่านนายกฯ  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ                 -  เนื่องจากได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนว่ามีถนนหลายสายเกิดการช ารุด  เสียหายเป็นหลุม

เป็นบ่อท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  การสัญจรไปมาล าบาก  เพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน  กองช่างได้ด าเนินการออกส ารวจถนนภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อใหญ่พบว่าถนนได้รับความเสียหายตามที่ได้รับแจ้ง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
ใหญ่ได้ด าเนินการซ่อมแซมไปบ้างแล้ว  แต่ยังมีอีกหลายสายที่ยังไม่ด าเนินการซ่อมแซม  เนื่องจาก
งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓  ไม่เพียงพอกับภารกิจ  
ดังนั้น  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดจึงจ าเป็นต้อง
รีบด าเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
-  จึงขอเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้พิจารณาเสนอขอความเห็นชอบต่อ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑/๒๕๖๓  โดยได้ตรวจสอบ
สถานะการเงินสะสมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ที่ สามารถจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๘๙  (๓)  ข้อมูล  ณ 
วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้  ๗,๑๙๐,๓๓๔.๐๙  บาท 
จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  จ านวน  ๑๔  โครงการตามรายละเอียดดังนี้ 
๑.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๔ 
๒.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๕ 
๓.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๗ 
๔.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๘ 



๕.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๑         
   ๖.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๒      
   ๗.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๔ 
   ๘.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๕ 
   ๙.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๗ 
   ๑๐.  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  คสล.  หมู่  ๑ 
   ๑๑.  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  คสล.  หมู่  ๓ 
   ๑๒.  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  คสล.  หมู่  ๖ 
   ๑๓.  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  คสล.  หมู่  ๑๓ 
   ๑๔.  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  คสล.  หมู่  ๑๖ 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓    หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ 
-  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่   ๑/๒๕๖๓  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๓  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 
๕.๒  ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  กองคลัง  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์แบบมีล้อเลื่อน  จ านวน  ๑  ชุด   (โอนลดจาก  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าใช้
สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย   หมวดอ่ืนๆ  
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)   

ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ -  ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  กองคลัง  

เนื่องจากตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้ซึ่งต้องมีการประชาสัมพันธ์
และประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  
ให้ประชาชนได้ตรวจสอบและเป็นการให้บริการประชาชน   
-  เพ่ือให้การตั้งงบประมาณตรงกับหมวดที่จะเบิกจ่าย/ตั้งจ่ายรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ชุด
บอร์ดประชาสัมพันธ์แบบมีล้อเลื่อน  จ านวน  ๑  ชุด   โดยโอนลดจาก  งานบริหารงานคลัง  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย   
หมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ประธานฯ -  ถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเก่ียวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย
รายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ  

 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๓  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  มติเห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  ถ้าไม่มีอะไรกระผม นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  ขอนัดประชุมในวันพรุ่งนี้   เวลา  ๑๐.๐๐  น.     

แต่งกายเครื่องแบบสีกากี  ประธานสภากล่าวปิดประชุม  ๑๒.๐๐  น. 
 



 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
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