
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วันจันทร ์ ที่  ๓  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

ผู้มาประชุม 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              พินิจ  จ ำนงศรี                            พิลยัพร  จนัทคำม                       ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์       
          (นำยพินิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)               (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค์) 
 คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วันจันทร ์ ที่  ๓  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อที่ประชุม 

-  รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ -  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้ยื่นแบบเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจ าปี 
๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
-  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ ครั้งที ่๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

ประธานสภาฯ -  ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภามีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  หรือไม ่  

ที่ประชุมสภาฯ           -  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ        -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ด าเนินการประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว

แล้ว  เมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  และที่ประชุมมีมติไม่แก้ไขข้อความใดๆ  ผมจึงขอมติรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว  หากท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ 
   เห็นชอบรับรอง  ๓๓ เสียง 
   ไม่เห็นชอบรับรอง  - เสียง 
   งดออกเสียง   - เสียง   
ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 
                          -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                          -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    
ประธานสภาฯ               ๕.๑ รับร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ  

ข้อกฎหมาย   
เลขานุการสภาฯ         -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติ  ร่างข้อบัญญัติวาระท่ี  ๑  ให้ทีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา

ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามได้ให้ลงมติก่อนสมาชิกท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว 

       
เพ่ือประโยชน์/... 



              พินิจ  จ ำนงศรี                          พิลยัพร  จนัทคำม                         ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์
          (นำยพินิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)               (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค)์ 
 คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
-๒- 

  เพ่ื อประโยชน์ต่ อการพิจารณ าร่างข้อบัญญั ติ   วาระที่   ๑   สภาท้ องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้ว   

ประธานสภาฯ -  เชิญ  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่แถลงงบประมาณประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายกฯ -  แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  บัดนี้ ถึงเวลา
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อใหญ่ขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบหลักการและเหตุผลที่เสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ดังต่อไปนี้ 

 
    ค าแถลงงบประมาณ 
  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่อีกครั้งหนึ่ง  
ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภา
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๔  ดังต่อไปนี้ 

 
    ค าแถลงงบประมาณ 
  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 รายจ่าย        ประมาณการ 
         ปี  ๒๕๖๔ 

จ่ายจากงบประมาณ 
   งบกลาง         ๒๒,๒๙๒,๔๖๗.๐๐  บาท     
   งบบุคลากร         ๑๙,๑๙๔,๒๖๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน         ๑๒,๘๕๙,๔๗๓.๐๐  บาท 
   งบลงทุน           ๗,๕๗๖,๘๐๐.๐๐  บาท 
   งบรายจ่ายอื่น                 ๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งบเงินอุดหนุน           ๔,๑๐๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
    รวมจ่ายจากงบประมาณ       ๖๖,๐๕๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
   รวม                 ๖๖,๐๕๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
 
 
 
 

รายละเอียด/... 



              พินิจ  จ ำนงศรี                           พิลยัพร  จนัทคำม                       ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์ 
         (นำยพินิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)               (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค)์ 
 คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
-๓- 

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
    อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
 ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๖๖,๐๕๕,๐๐๐.๐๐  บาท  แยกเป็น 
  รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร           รวม        ๑๐๕,๓๘๖.๐๐  บาท 
   ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง    จ านวน          ๓๙,๓๘๖.๐๐  บาท 
   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     จ านวน          ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ภาษีบ ารุงท้องที่     จ านวน          ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ภาษีป้าย      จ านวน          ๔๖,๐๐๐.๐๐  บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต       รวม          ๓๕,๑๐๐.๐๐  บาท 
   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จ านวน            ๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจระหรือสิ่งปฏิกูล   จ านวน            ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์   จ านวน            ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 
   ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ     จ านวน               ๒๐๐.๐๐  บาท 
   ค่าปรับการผิดสัญญา     จ านวน            ๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน          ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน            ๕,๒๐๐.๐๐  บาท 
   ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่      จ านวน  ๑,๒๐๐.๐๐  บาท 
   สะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  จ านวน            ๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ     จ านวน             ๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          รวม        ๓๔๔,๘๐๕.๐๐  บาท 
   ค่าเช่าหรือบริการสถานที่    จ านวน            ๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ดอกเบี้ย      จ านวน        ๓๔๑,๘๐๕.๐๐  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          รวม          ๑๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ค่าจ าหน่ายเศษของ     จ านวน            ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ค่าขายแบบแปลน     จ านวน          ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ     จ านวน            ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร          รวม   ๓๐,๕๕๒,๗๐๙.๐๐  บาท 
   ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์    จ านวน        ๔๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม  พ.ร.บ. ก าหนดแผน   จ านวน   ๑๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

   
 ภาษี/... 



            พินิจ  จ ำนงศรี                             พิลยัพร  จนัทคำม                        ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์
         (นำยพินิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)               (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค)์ 
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   ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม  พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ  จ านวน     ๕,๑๗๐,๓๖๐.๐๐  บาท 
   ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จ านวน        ๙๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ภาษีสรรพสามิต     จ านวน   ๑๐,๙๓๒,๓๔๙.๐๐  บาท 
   ค่าภาคหลวงแร่      จ านวน          ๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม     จ านวน        ๑๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล จ านวน      ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   กฎหมายที่ดิน 
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          รวม   ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ จ านวน   ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
      ข้อบัญญัติ 
      งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๔ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
         อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  โดยอาศัย

อ านาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของและโดยอนุมัติของ 
 ข้อ  ๑.  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ข้อ  ๒.  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นจ านวนทั้งสิ้น  ๖๖,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ข้อ  ๔.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไปเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น ๖๖,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ 
  แผนงาน        ยอดรวม 
 ด้านบริหารทั่วไป 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป       ๑๔,๖๕๑,๑๙๓.๐๐  บาท 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน        ๑,๗๑๒,๓๗๐.๐๐  บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   แผนงานการศึกษา        ๑๐,๔๓๘,๗๒๐.๐๐  บาท 
   แผนงานสาธารณสุข          ๓,๐๑๐,๕๔๐.๐๐  บาท 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์         ๑,๒๗๖,๗๑๐.๐๐  บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน          ๓,๙๖๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       ๑,๐๘๗,๐๐๐.๐๐  บาท 

 
 

ด้านบริการ/... 



            พินิจ  จ ำนงศรี                             พิลยัพร  จนัทคำม                        ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์  
        (นำยพินิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)               (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค)์ 
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 ด้านการเศรษฐกิจ 
   แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา        ๗,๔๐๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
   แผนงานการเกษตร             ๑๒๙,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ด้านการด าเนินงานอื่น 
   แผนงานงบกลาง        ๒๒,๒๙๒,๔๖๗.๐๐  บาท 
    งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     ๖๖,๐๕๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ข้อ  ๕.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  ๐  บาท  ดังนี้ 
 
                   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
         ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
         อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  ๖๖,๐๕๕,๐๐๐.๐๐  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษี

จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
                                            แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป           รวม   ๑๐,๕๖๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งบบุคลากร           รวม     ๗,๕๘๘,๐๘๐.๐๐  บาท 
     เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)         รวม     ๔,๐๕๑,๘๐๐.๐๐  บาท 
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         รวม     ๓,๕๓๖,๒๘๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน           รวม     ๒,๙๐๘,๙๒๐.๐๐  บาท 
     ค่าตอบแทน           รวม        ๔๕๖,๙๒๐.๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย           รวม     ๑,๔๖๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าวัสดุ           รวม        ๓๐๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าสาธารณูปโภค          รวม        ๖๘๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
     งบลงทุน           รวม          ๔๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
       ค่าครุภัณฑ์           รวม          ๔๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 -  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่  ๒         จ านวน      ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
 แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  จ านวน ๑ เครื่อง 
 คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ปีปัจจุบัน(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๔๕  

โครงการล าดับที่  ๕ 
 

   
 เครื่องพิมพ์/... 



           
           พินิจ  จ ำนงศรี                            พิลยัพร  จนัทคำม                        ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์

       (นำยพินิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)               (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค)์ 
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 -  เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์หรือ  LED          จ านวน      ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะ 
 ตามเกณฑ์ราคากลางพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๓ 
 หน้าที่  ๗๔  โครงการล าดับที่  ๑ 
 งบรายจ่ายอื่น           รวม          ๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
 งบบริหารงานคลัง          รวม     ๔,๐๘๔,๑๙๓.๐๐  บาท 
   งบบุคลากร           รวม     ๒,๔๗๕,๑๐๐.๐๐  บาท 
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         รวม     ๒,๔๗๕,๑๐๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน           รวม     ๑,๖๐๐,๑๙๓.๐๐  บาท 
     ค่าตอบแทน           รวม        ๕๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย           รวม        ๓๙๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าวัสดุ           รวม        ๖๓๑,๑๙๓.๐๐  บาท 
     ค่าสาธารณูปโภค          รวม          ๑๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
     งบลงทุน           รวม            ๘,๙๐๐.๐๐  บาท 
       ค่าครุภัณฑ์           รวม            ๘,๙๐๐.๐๐  บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 -  เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่๑  จ านวน        ๘,๙๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
 แบบที่๑ (๒๘ หน้า/นาที) คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางพ้ืนฐาน 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 -๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๗๔  โครงการล าดับที่  ๓ 
                                         แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน       รวม     ๑,๓๓๗,๑๗๐.๐๐  บาท 
   งบบุคลากร           รวม     ๑,๐๒๑,๐๘๐.๐๐  บาท 
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         รวม     ๑,๐๒๑,๐๘๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน           รวม        ๓๑๖,๐๙๐.๐๐  บาท 
     ค่าตอบแทน           รวม        ๑๒๖,๐๙๐.๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย           รวม        ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าวัสดุ           รวม          ๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย       รวม        ๓๗๕,๒๐๐.๐๐  บาท 
     งบด าเนินงาน           รวม        ๓๕๕,๒๐๐.๐๐  บาท 
       ค่าตอบแทน           รวม        ๑๗๓,๖๐๐.๐๐  บาท 
       ค่าใช้สอย           รวม        ๑๔๑,๖๐๐.๐๐  บาท 
       ค่าวัสดุ           รวม          ๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

    งบเงินอุดหนุน/... 



             พินิจ  จ ำนงศรี                          พิลยัพร  จนัทคำม                          ค  ำพนัธ์  ขำนวงค์  
        (นำยพินิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)               (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค)์ 
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   งบเงินอุดหนุน           รวม          ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
       เงินอุดหนุน           รวม          ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
                                                                                   แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         รวม     ๓,๖๔๕,๓๒๐.๐๐  บาท 
   งบบุคลากร           รวม     ๓,๑๖๓,๓๒๐.๐๐  บาท 
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         รวม     ๓,๑๖๓,๓๒๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน           รวม        ๔๘๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าตอบแทน           รวม        ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย           รวม        ๑๔๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าวัสดุ           รวม          ๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        รวม     ๖,๗๙๓,๔๐๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน           รวม     ๒,๘๒๓,๔๐๐.๐๐  บาท 
        ค่าใช้สอย           รวม     ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าวัสดุ           รวม     ๑,๗๐๓,๔๐๐.๐๐  บาท 

  งบลงทุน           รวม     ๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าครุภัณฑ์           รวม        ๑๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 -  โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี                                                จ านวน       ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน ๒ ชุด (แผน 
 พัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๗๖ โครงการล าดับที่  ๘ 
   ครุภัณฑ์การศึกษา 
 -  โต๊ะอาหารเด็ก/เก้าอ้ีรับประทานอาหารเด็ก                       จ านวน       ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจัดหาโต๊ะอาหารเด็ก/เก้าอ้ีสแตนเลสรับประทานอาหารเด็ก  
 แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒  แห่ง  ประกอบด้วย 

-  โต๊ะ      ขนาด  ๑๒๐*๖๐*๕๐  ซม.  จ านวน  ๑  ตัว 
-  เก้าอ้ี     ขนาด  ๑๒๐*๓๐*๓๐  ซม.  จ านวน  ๒  ตัว   

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๔๘ โครงการล าดับที่  ๑๕ 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 -  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล  แบบที่  ๒         จ านวน      ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
 แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว)  จ านวน ๑ เครื่อง 
 คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ปีปัจจุบัน(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับ  

ที่  ๓  หน้าที่ ๗๖  โครงการล าดับที่  ๙ 
 

ค่าท่ีดิน/... 



            พินิจ  จ ำนงศรี                               พิลยัพร  จนัทคำม                    ค  ำพนัธ์  ขำนวงค์  
        (นำยพินิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)               (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค)์ 
 คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
-๘- 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                     รวม     ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
 -  โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง                จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง  ตามแบบ 

อบต.บ่อใหญ่  ก าหนด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้าที่  ๑๑๘  โครงการล าดับที่  ๑๓ 
  งบเงินอุดหนุน           รวม     ๒,๘๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

                                                                                แผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        รวม     ๒,๔๒๙,๕๔๐.๐๐  บาท 
   งบบุคลากร           รวม     ๑,๖๘๒,๖๔๐.๐๐  บาท 
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         รวม     ๑,๖๘๒,๖๔๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน           รวม        ๗๑๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าตอบแทน           รวม        ๒๐๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย           รวม        ๔๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

    ค่าวัสดุ           รวม          ๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งบลงทุน           รวม          ๓๐,๙๐๐.๐๐  บาท 
       ค่าครุภัณฑ์           รวม          ๓๐,๙๐๐.๐๐  บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 -  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล      จ านวน       ๒๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล 
 จ านวน  ๑  เครื่อง  คุณลักษณะตามเกณฑร์าคากลางพ้ืนฐานครุภัณฑ์ 
 คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
 เพ่ิมเติมฉบับที่  ๓ หน้าที่  ๗๖   โครงการล าดับที่  ๑๑ 
 -  เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์หรือ LED                   จ านวน        ๘,๙๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์หรือ  
 LED  จ านวน  ๑  เครื่อง  คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง 
 พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีปัจจุบัน  (แผนพัฒนาท้องถิ่น   
 พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๗๖ โครงการล าดับที่  ๑๐ 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน       รวม        ๕๘๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน           รวม        ๒๒๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าตอบแทน           รวม        ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย           รวม          ๖๖,๐๐๐.๐๐  บาท 

    ค่าวัสดุ           รวม          ๓๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งบเงินอุดหนุน           รวม        ๓๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
       เงินอุดหนุน           รวม        ๓๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

แผนงานสังคม/... 



           พินิจ  จ ำนงศรี                             พิลยัพร  จนัทคำม                        ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์
        (นำยพินิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)                (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค)์ 
 คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
-๙- 

                                            แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์       รวม     ๑,๒๗๖,๗๑๐.๐๐  บาท 
   งบบุคลากร           รวม        ๙๙๒,๐๔๐.๐๐  บาท 
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         รวม        ๙๙๒,๐๔๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน           รวม        ๒๘๔,๖๗๐.๐๐  บาท 
     ค่าตอบแทน           รวม        ๑๘๙,๖๗๐.๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย           รวม          ๕๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

    ค่าวัสดุ           รวม          ๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
                                 แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       รวม     ๓,๔๔๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งบบุคลากร           รวม     ๒,๑๕๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         รวม     ๒,๑๕๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน           รวม     ๑,๒๖๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าตอบแทน           รวม        ๔๔๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย           รวม        ๔๖๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

    ค่าวัสดุ           รวม        ๓๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     งบลงทุน           รวม          ๓๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
       ค่าครุภัณฑ์           รวม          ๓๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งานไฟฟ้าถนน           รวม        ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

  งบเงินอุดหนุน           รวม        ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
       เงินอุดหนุน           รวม        ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล         รวม          ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน           รวม          ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย           รวม          ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
                                             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน       รวม          ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน           รวม          ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย           รวม          ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
                            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ          รวม        ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน           รวม        ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย           รวม        ๔๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

    ค่าวัสดุ           รวม        ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 
 

งานศาสนา/... 



           พินิจ  จ ำนงศรี                            พิลยัพร  จนัทคำม                        ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์   
       (นำยพินิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)               (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค)์ 
 คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
-๑๐- 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น         รวม        ๕๘๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน           รวม        ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย           รวม        ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

  งบเงินอุดหนุน           รวม        ๓๘๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
      เงินอุดหนุน           รวม        ๓๘๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
                             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน         รวม     ๗,๔๐๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน           รวม     ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าใช้สอย           รวม     ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

  งบลงทุน           รวม     ๖,๓๓๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง         รวม     ๖,๓๓๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
         ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 -  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๐        จ านวน    ๔๓๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
 หนา ๐.๑๕ เมตร จากนานายสมาน สาเกตุ ถึงนานายคมสัน  นามบุญ 
 ตามแบบ  อบต.บ่อใหญ่  ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑   
 -๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๑๖๒ ล าดับที่ ๕๔ 

-  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๖        จ านวน    ๔๓๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
 หนา ๐.๑๕ เมตร จากสามแยกทางหลวงชนบทสวนนายเลา ลุนมาต 
 ถึงนานางหวานหอม สุรอง ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ ก าหนด(แผน   
 พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๕๘  
 ล าดับที่ ๓๒ 
 -  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๒        จ านวน    ๔๙๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร 

หนา  ๐.๑๕  เมตร  จากนานางสุมาลี   มาลาหอม   ไปโนนกระเบื้อง 
 ตามแบบ  อบต.บ่อใหญ่  ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑   
 -๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๖๔ ล าดับที่ ๖๔ 
 -  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๘        จ านวน    ๔๓๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๐๐ เมตร 
 หนา ๐.๑๕ เมตร  เส้นโคกขี้สูตรต่อจากที่เดิม 
 ตามแบบ  อบต.บ่อใหญ่  ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑   
 -๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๖๐ ล าดับที่ ๔๒ 
 
 

-โครงการก่อสร้าง/... 



             พินิจ  จ ำนงศรี                            พิลยัพร  จนัทคำม                       ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์ 
         (นำยพินิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)               (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค)์ 
 คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
-๑๑- 

 -  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๓        จ านวน    ๒๘๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร 
 หนา  ๐.๑๕  เมตร  จาก รพ.สต.บ้านบ่อใหญ่ ถึงบ้านนายเวช ศรีกาลุน 
 ตามแบบ  อบต.บ่อใหญ่  ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑   
 -๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๕๕ ล าดับที่ ๑๑ 
 -  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๑        จ านวน    ๔๖๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
 หนา  ๐.๑๕  เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางจากสามแยกนานายชัยยนต์ 
 โทท า ถึงนาบ้านนายสมร เจนการ ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ ก าหนด(แผน  
 พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๖๓ ล าดับที่ ๖๐ 
 -  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๔        จ านวน    ๔๐๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร 
 หนา  ๐.๑๕  เมตร  จากนานายนิด   โทท า  ถึงวัดป่าฉับพลันรังศรี 
 ตามแบบ  อบต.บ่อใหญ่  ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑   
 -๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๖๕ ล าดับที่ ๗๑ 
 -  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๕        จ านวน    ๒๙๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร 
 หนา ๐.๑๕ เมตร จากบ้านนายสุบรรณ แก้วขาว ถึงสามแยกไปบ้านหินลาด 
 ตามแบบ  อบต.บ่อใหญ่  ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑   
 -๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๖๕ ล าดับที่ ๗๔ 
 -  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๔        จ านวน    ๓๔๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ กว้าง ๔ เมตร  ยาว  ๑๖๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร 
 ข้างวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ตามแบบ  อบต.บ่อใหญ่  ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับที่  ๓  หน้าที่  ๕๖  ล าดับที่  ๑๗ 
 -  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๕        จ านวน    ๔๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร 
 หนา ๐.๑๕ เมตร จากนานายทวี  ค าดี  -  ล าห้วยสายคอ 
 ตามแบบ  อบต.บ่อใหญ่  ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑   
 -๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับที่  ๓  หน้าที่  ๕๗  ล าดับที่  ๒๕ 
 -  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๙        จ านวน    ๒๓๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ ๙  กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร 
 หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง จากโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 
 ถึงบ้านนายสมชาย ศรีค าเวียงตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ ก าหนด (แผนพัฒนา   
 ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๖๑ ล าดับที่ ๔๖ 
 

-  โครงการก่อสร้าง/... 



             พินิจ  จ ำนงศรี                           พิลยัพร  จนัทคำม                          ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์
         (นำยพินิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)                (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค)์ 
 คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
-๑๒- 

 -  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๗        จ านวน    ๔๙๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร 
 หนา  ๐.๑๕  เมตร  จากนานายสมศรี  ศรีภักดี   ถึงวัดป่าบ้านดงเค็ง 
 ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑   
 -๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๖๗ ล าดับที่ ๘๕ 
 -  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่  ๑      จ านวน    ๔๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ ๑ กว้าง  
 ๐.๓๐  เมตร ยาว ๒๔๗ เมตร พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. ข้างบ้าน 
 นางจันทร์  มะราชลี  ถึงแยกหมู่  ๕ 
 ตามแบบ  อบต.บ่อใหญ่  ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑   
 -๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๕๓ ล าดับที่ ๑ 
 -  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่  ๒      จ านวน    ๔๖๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ ๒ กว้าง  
 ๐.๓๐  เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. จากบ้าน 
 นายพินิจ  มะราชลี  ถึงบ้านนางดวงใจ  วงละคร 
 ตามแบบ  อบต.บ่อใหญ่  ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑   
 -๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๕๔ ล าดับที่ ๖  
 -  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน หมู่  ๗                                จ านวน      ๘๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนถมดิน  หมู่  ๗  กว้าง ๓  เมตร  ยาว  
 ๔๐๐  เมตร   สูงเฉลี่ย  ๐.๖๐  เมตร   จากนานายชื่นชัย   ศรีภักดี   
 ถึงนานายสมบัติ  ทินช่วย ตามแบบ  อบต.บ่อใหญ่   ก าหนด   
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับที่  ๓ 
 หน้าที่ ๕๙ ล าดับที่ ๕๘  
 -  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน หมู่  ๑๖                              จ านวน    ๓๕๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนถมดิน  หมู่  ๑๖  กว้าง ๕  เมตร  ยาว  
 ๙๐๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๗๐  เมตร  จากนานายสมบูรณ์  สีสังข์  ถึง 
 นานายบุญทัน  โทท า ตามแบบ  อบต.บ่อใหญ่  ก าหนด  (แผนพัฒนา   
 ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๖๗ ล าดับที่ ๘๑ 
 -  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่  ๑๓                         จ านวน    ๒๘๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลงหินคลุก  หมู่   ๑๓   กว้าง   ๓.๕๐   เมตร   
 ยาว  ๙๓๐  เมตร หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  จากไร่นายสมหวัง สิงอ่อน 
 ถึงนานายค าพันธ์ โสมา ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ ก าหนด (แผนพัฒนา   
 ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)  เพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ หน้าที่ ๖๔ ล าดับที่ ๖๗ 
 

 
แผนงานการเกษตร/... 



              พินิจ  จ ำนงศรี                            พิลยัพร  จนัทคำม                       ค  ำพนัธ์  ขำนวงค์  
         (นำยพินิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)               (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค)์ 
 คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
-๑๓- 

                                      แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร          รวม        ๑๒๙,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งบบุคลากร           รวม        ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)         รวม        ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   งบด าเนินงาน           รวม            ๙,๐๐๐.๐๐  บาท 
     ค่าตอบแทน           รวม            ๙,๐๐๐.๐๐  บาท 

                                      แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง            รวม   ๒๒,๒๙๒,๔๖๗.๐๐  บาท 
   งบกลาง           รวม   ๒๒,๒๙๒,๔๖๗.๐๐  บาท 
     งบกลาง           รวม   ๒๒,๒๙๒,๔๖๗.๐๐  บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จ านวน        ๒๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมตามกฎหมายให้กับ 
  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
 เงินสมทบกองทุนทดแทน     จ านวน           ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน 
 เบี้ยผู้สูงอายุ      จ านวน    ๑๗,๖๖๖,๔๐๐.๐๐  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน  ๒,๒๖๐  คน 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่  ๑๒๐  โครงการล าดับที่  ๑ 
 เบี้ยยังชีพคนพิการ     จ านวน      ๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ประมาณการ  จ านวน  ๓๖๒  คน 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่  ๑๒๐  โครงการล าดับที่  ๒ 
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     จ านวน           ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  ๑๕  คน 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่  ๑๒๐  โครงการล าดับที่  ๓ 
 ส ารองจ่าย      จ านวน           ๘๑,๐๗๑.๐๐  บาท 
  เพ่ือจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจ าเป็น 
 ตามความเหมาะสม  หากไม่รีบด าเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วน 
 ราชการหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
 -  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพประชาชนในเขต     จ านวน         ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพประชาชนในเขต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
 
 

-  เงินสมทบ/... 



               พินิจ  จ ำนงศรี                           พิลยัพร  จนัทคำม                        ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์

          (นำยพินิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)               (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค)์ 
 คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
-๑๔- 

 -  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   จ านวน         ๓๑๐,๕๕๐.๐๐  บาท 
 (กบท.) 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 -  เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ  (ชคบ.)   จ านวน                ๔๕๖.๐๐  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเงินบ านาญ (ชคบ.) 
 -  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า    จ านวน           ๓๓,๙๙๐.๐๐  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ า 
ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการรับร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  วาระท่ี  ๑  หรือไม่   ถ้าไม่มีจะขอมติ 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการรับร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ ๑ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  รับหลักการ  ๓๓ เสียง 
   ไมร่ับหลักการ   - เสียง 
 งดออกเสียง   - เสียง 
ประธานสภาฯ ๕.๒  เลือกคณะกรรมการแปรญัตติและก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติ 
 ข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรด้วย   

ข้อ  ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มี  ๒  ประเภท  คือ 
๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า สามคนแต่ไม่เกินเจ็ด 
๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้ เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

ข้อ ๑๐๕  ภายใต้ข้อบังคับ  ข้อ  ๑๐๓  และข้อ  ๑๐๔  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตาม
ความจ าเป็นแก่กิจการใน หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ฯลฯ 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน 
เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 

ข้อ  ๑๒/... 



            พินิจ  จ ำนงศรี                              พิลยัพร  จนัทคำม                       ค  ำพนัธ์  ขำนวงค์   
        (นำยพนิิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)               (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค)์ 
 คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
-๑๕- 

ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือก รอง
ประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจ านวน ที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นก าหนด ให้
เลือกรองประธานคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ในล าดับถัดไป โดยใช้วิธีการ
ตามข้อ  ๘  วรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้ว
ปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด   

ข้อ ๑๔ ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือ ว่าผู้นั้นได้รับเลือก  
ประธานสภาฯ -  ตามที่ท่านเลขานุการสภาท้องถิ่น  ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และระเบียบให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว  

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการด าเนินการตามระเบียบฯ  ต่อไป 
ประธานสภาฯ ๕.๒.๑  การก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต.ตาล หมู่ ๗ -  เสนอ  ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๓  คน 
ส.อบต.อร่าม  หมู่ ๘    -  เสนอ  ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๓  คน 
ประธานสภาฯ            -  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีความเห็นอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดคณะกรรมการแปร

ญัตติ  จ านวน  ๓  คน 
มติที่ประชุม              -  ที่ประชุมมีมติก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๓  คน 
ประธานสภาฯ            ๕.๒.๒  เสนอชื่อ ส.อบต.  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๓  คน 
ประธานสภาฯ -  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๑ 
ส.อบต.สุใบ หมู่ ๑๘ -  เสนอ   นายสมพร  ไมตรีแพน  ส.อบต.  หมู่  ๑  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี  ๑ 

ผู้รับรอง  นางสงบ  ชากัน      ส.อบต.  หมู่  ๑๔ 
ผู้รับรอง  นายส าราญ  จันโท   ส.อบต.  หมู่  ๙ 

มติที่ประชุม            -  ที่ประชุมมีมติให้นายสมพร  ไมตรีแพน   ส.อบต. หมู่  ๑  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ ๑ เนื่องจากมีผู้เสนอชื่อคนเดียว          

ประธานสภาฯ            -  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒ 
ส.อบต.ประมวล หมู่ ๖ -  เสนอ   นายบุญเรือง  ศรีกุลคร  ส.อบต.  หมู่  ๑๒  เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒ 

ผู้รับรอง  นายเรียน  จ านงศีล      ส.อบต.  หมู่  ๑๕ 
ผู้รับรอง  นายพลรัตน์  วงละคร   ส.อบต.  หมู่  ๕ 

มติที่ประชุม            -  ที่ประชุมมีมติให้นายบุญเรือง  ศรีกุลคร   ส.อบต. หมู่ ๑๒ ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ  
คนที่  ๒  เนื่องจากมีผู้เสนอชื่อคนเดียว 

ประธานสภาฯ            -  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๓ 
ส.อบต.มนตรี หมู่ ๕  -  เสนอ   นายค าพันธ์   ขานวงค์  ส.อบต.  หมู่  ๑๓  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี  ๓     

ผู้รับรอง  นายพนมเทียน  ด าหรื่อ    ส.อบต.  หมู่  ๔ 
ผู้รับรอง  นายสุเวช  แก่นภักดี        ส.อบต.  หมู่  ๑๐ 

มติที่ประชุม            -  ที่ประชุมมีมติให้นายค าพันธ์  ขานวงค์  ส.อบต. หมู่  ๑๓  ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ  
คนที่  ๓  เนื่องจากมีผู้เสนอชื่อคนเดียว 

 
 

ประธานสภาฯ/… 



              พินิจ  จ ำนงศรี                          พิลยัพร  จนัทคำม                        ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์ 
         (นำยพินิจ  จ ำนงศรี)                  (นำงพิลยัพร  จนัทคำม)               (นำยค ำพนัธ์  ขำนวงค)์ 
 คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 
-๑๖- 

 
ประธานสภาฯ           ๕.๒.๓   การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 

ข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ      -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไข

เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ  ๔๕  วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  

และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรด้วย 

ประธานสภาฯ             -  ผมขอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔   
ดังต่อไปนี้ 
วันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ถึง  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
วันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
วันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
สามารถยื่นเสนอค าแปรญัตติฯ  ได้  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  เพื่อให้
คณะกรรมการแปรญัตติท าการพิจารณาข้อบัญญัติ  และจัดส่งรายงานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ภายในวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓   

มติที่ประชุม                -  ที่ประชุมสภามีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
๒๕๖๔  ดังต่อไปนี้ 
วันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ถึง  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
วันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
วันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
สามารถยื่นเสนอค าแปรญัตติฯ  ได้  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  เพื่อให้
คณะกรรมการแปรญัตติท าการพิจารณาข้อบัญญัติ  และจัดส่งรายงานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖/... 



 
-๑๗- 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ 

-  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  ถ้าไม่มีอะไรกระผม นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  ขอนัดประชุมในวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  

เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ใส่เสื้อสีเหลือง  ประธานสภากล่าวปิดประชุม  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
                                                                                           ฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ 
                                                                                      (นางสาวฉัตรฤดี ขุรีทรัพย์)    
                                                                                           เลขานุการสภาฯ         
                                                                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
                 พินิจ  จ านงศรี                      พิลัยพร  จันทะคาม                   ค าพันธ์  ขานวงศ์                               
             (นายพินิจ  จ านงศรี)               (นางพิลัยพร  จันทะคาม)             (นายค าพันธ์  ขานวงศ์)                       
             คณะกรรมการตรวจ                   คณะกรรมการตรวจ                  คณะกรรมการตรวจ                        
          บันทึกรายงานการประชุม          บันทึกรายงานการประชุม             บันทึกรายงานการประชุม                   
 
 
 
                                                                                        ไพบูลย์  วงษ์พิเดช 
                                                                                    (นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช)   
                                                                                          ประธานสภาฯ 
                                                                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
  
 
 


