
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

วัน  พฤหัสบดี  ที่  ๗  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช ประธานสภา อบต.บ่อใหญ ่ ไพบูลย์  วงษ์พเิดช  
๒ นายประเสริฐ  พิมพ์จ่อง รองประธานสภา อบต.บ่อใหญ ่ ประเสริฐ  พิมพ์จ่อง  
๓ นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ เลขานุการสภา  อบต.บ่อใหญ ่ ฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  
๔ นายสมพร  ไมตรีแพน ส.อบต.  หมู่  ๑ สมพร  ไมตรีแพน  
๕ นางอัมพร  ลามพัฒน์ ส.อบต.  หมู่  ๑ อัมพร  ลามพัฒน์  
๖ นางบังอร  นามพัฒน์ 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 นายพลรัตน์  วงละคร   ส.อบต.  หมู่  ๕ พลรัตน์  วงละคร  

๑๐ นายมนตรี  มะราชลี ส.อบต.  หมู่  ๕ มนตรี  มะราชลี  
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  ยังศร ี ส.อบต.  หมู่  ๗ เดือน  ยังศร ี  
๑๕ นายอร่าม  กางเกต ุ ส.อบต.  หมู่  ๘ อร่าม  กางเกต ุ  
๑๖ นายส าราญ  จันโท ส.อบต.  หมู่  ๙ ส าราญ  จันโท  
๑๗ นายค ามวล  ศรีแกว้ ส.อบต.  หมู่  ๙ ค ามวล  ศรีแก้ว  
๑๘ นายสุเวช  แกน่ภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๐ สุเวช  แก่นภักด ี  
๑๙ นายวีระ  บาไสย์ ส.อบต.  หมู่  ๑๐ วีระ  บาไสย์  
๒๐ นายอุฤทธิ์  ราชาภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๑ อุฤทธิ์  ราชาภักดี  
๒๑ นายเอกสิทธิ์  สุระปอ้ง 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  ศรกีุลคร  
๒๔ นายค าพันธ์  ขานวงค ์ ส.อบต.  หมู่  ๑๓ ค าพันธ์  ขานวงค ์  
๒๕ นางล าใย  ธุระท า ส.อบต.  หมู่  ๑๓ ล าใย  ธุระท า  
๒๖ นางสุรัตน์  จิตบรรจง ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สุรัตน์  จิตบรรจง  
๒๗ นางสงบ  ชากนั 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  ศรีภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๗ สมศรี  ศรีภักดี  
๓๒ นายไกรวเิชียร  ลาฝอย ส.อบต.  หมู่  ๑๗ ไกรวเิชียร  ลาฝอย  
๓๓ นางสุใบ  โคตรประทุม ส.อบต.  หมู่  ๑๘ สุใบ  โคตรประทุม  

๓๔ นายชื่นชัย  อ่อนลี ส.อบต.  หมู่  ๑๘ ชื่นชัย  อ่อนล ี  

๓๕     



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  ๔  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

วัน  พฤหัสบด  ที่  ๗  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภาฯ  -  เชิญเลขานุการสภาฯ  นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
เลขานุการฯ           -  อ่านรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ        -  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  หากไม่มีขอมติ 
มติที่ประชุม            -  รับรองเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    
๕.๑  แก้ไขเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ าดับเพลิง  เดิม  ชนิด  ๖  ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซลมี
ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๑๗๕  แรงม้า  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ ามีปริมาตรความจุ
ไม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐  ลิตร  สามารถรับน้ าหนักตัวรถ  ส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ า
รถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ  (GROSS  VEHICLE  WELGHT)  ได้ไม่น้อยกว่า  ๙,๕๐๐  กิโลกรัม  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  ขนาด  ๖  ล้อ  ๖  ตัน  ไม่ต่ ากว่า  ๖,๐๐๐  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า  ๑๗๐  กิโลวัตต์  ราคา  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท  ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จุน้ าไม่
น้อยกว่า  ๖,๐๐๐  ลิตร  น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  ๑๒,๐๐๐  กิโลกรัม  เป็น
ราคารวมปั้มและอุปกรณ ์

ประธานสภาฯ         -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ   -  เรื่องเดิม 

 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  
รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง  ตั้งไว้  ๒,๔๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ตัวรถชนิด  ๖  ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีก าลังแรงม้าสูงสูดไม่น้อยกว่า  
๑๗๕  แรงม้า  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ ามีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐  ลิตร  
สามารถรับน้ าหนักตัวรถ  ส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ  
(GROSS  VEHICLE  WELGHT)  ได้ไม่น้อยกว่า  ๙,๕๐๐  กิโลกรัม 
 
 



   -  ข้อเท็จจริง 
ส านักปลัด  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  มีความจ าเป็นต้องโอนเงิน

งบประมาณเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓  
เพ่ือถูกต้องตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

   -  แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง ตั้งไว้  

๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง  แบบอเนกประสงค์  ขนาด  
๖  ล้อ  ๖  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  ๖,๐๐๐  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
๑๗๐  กิโลวัตต์  ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  จุน้ าไม่น้อยกว่า  ๖,๐๐๐  ลิตร  น้ าหนักของรถรวม
น้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  ๑๒,๐๐๐  กิโลกรัม  เป็นราคารวมปั้มและอุปกรณ ์

   -  โอนลดงบประมาณ 
แผนงานการรักษาความปลอดภัย  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

หมวดวัสดุประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย  ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ  เสื้อ
กางเกง  เครื่องหมายยศและสังกัด   ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  เสื้อกั๊กงานจราจร  โอนลด  
๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท) 

   -  โอนเพิ่ม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์  ขนาด  ๖  ล้อ  ๖  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ   ไม่
ต่ ากว่า  ๖,๐๐๐  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์  สูงสุดไม่ต่ ากว่า  ๑๗๐  กิโลวัตต์  ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จุน้ าไม่น้อยกว่า  ๖,๐๐๐  ลิตร  น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  ๑๒,๐๐๐  
กิโลกรัม  เป็นราคารวมปั้มและอุปกรณ์  โอนเพิ่ม  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท)   

ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ า
ดับเพลิง  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ 
-  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ าดับเพลิง โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นควร  เป็นเอกฉันท์ 
๕.๒  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายจากโครงการลูกเสือชาวบ้าน  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้อง  
พร้อมค่าบริการรายปี  GPS  รถบรรทุกน้ าขนาด  ๑๐  ล้อ  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ  -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ   -  โอนลดงบประมาณ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวด
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการลูกสาวชาวบ้าน  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามโครงการ
ลูกเสือชาวบ้าน  โอนลด  ๑๑,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

   -  เพ่ือโอนตั้งใหม่  ดังนี้ 
๑.  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดครุภัณฑ์
อ่ืนๆ  เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ  (GLOBAL POSITIONING  SYSTEM :  GPS)  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซ้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ  ตามประกาศการขนส่งทางบก  เรื่อง  



ก าหนดคุณลักษณะและระงับการท างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง  
พ.ศ.๒๕๕๘  โอนเพ่ิม/ตั้งใหม ่ ๘,๐๐๐  บาท  (แปดพันบาทถ้วน) 
๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดค่าใช้
สอยประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าธรรมเนียมรายปีเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรายปีเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางลด  โอนเพ่ิม/ตั้งใหม่  
๓,๐๐๐  บาท  (สามพันบาท) 

ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายจาก
โครงการลูกเสือชาวบ้าน  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าติดตั้งพร้อมค่าบริการรายปี  GPS  รถบรรทุกน้ า  ขนาด  
๑๐  ล้อ  ๑๕,๐๐๐  บาท  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มี 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายจากโครงการลูกเสือชาวบ้าน  
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าติดตั้งพร้อมค่าบริการรายปี GPS  รถบรรทุกน้ า  ขนาด  ๑๐  ล้อ  ๑๕,๐๐๐  
บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 
 ๕.๓  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  หมู่  ๔  เดิม  ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  

ยาว  ๕๐๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร  ๘๗,๐๐๐  บาท  เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุง
ถนนยกร่องพูนดิน  ขนาดกว้าง  ๓.๕  เมตร  ยาว  ๖๐๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๖๐  เมตร 

ประธานสภาฯ -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ -  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  หมู่  ๔  จากบ้านนางสมบูรณ์  ทินตา  ถึงสามแยกไร่นางพร

ศิลป์  สีเล  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  
สงเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร  ๘๗,๐๐๐  บาท  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากที่ดินข้างเคียงไม่
ยินยอมให้ด าเนินการ  โดยหมู่บ้านมีมติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายโครงการ
ดังกล่าว   โอนเพ่ิม/ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 -  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  หมู่  ๔  จากบ้านนางสมบูรณ์  ทินตา  ถึงสามแยกไร่นางพรศิลป์  
สีเล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนถมดิน  ขนาดกว้าง  ๓.๕  เมตร  ยาว  ๖๐๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  
๐.๖  เมตร  ๑๓๑,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการปรับปรุง
ถนนยกร่องพูนดิน  หมู่  ๔  ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๕  เมตร  
๘๗,๐๐๐  บาท  เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงถนนถมดิน  ขนาดกว้าง  ๓.๕  เมตร  ยาว  
๖๐๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๖  เมตร  หรือไม่   ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  หมู่  
๔  เดิม  ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร สูงเฉลี่ย  ๐.๕  เมตร ๘๗,๐๐๐  บาท  
เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงถนนถมดิน  ขนาดกว้าง  ๓.๕  เมตร  ยาว  ๖๐๐  เมตร  สูง
เฉลี่ย  ๐.๖  เมตร  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 
 ๕.๔  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมู่  ๔  เดิม  จากนานางฉัตรฤดี    

ขุรีทรัพย์  ถึงไร่นางกัลยา  สิงอ่อน  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑  เมตร  
๑๘๒,๐๐๐  บาท เปลี่ยนแปลงเป็นจากบ้านนายสาคร  บรรเทาพิศ  ถึงบ้านนายสังข์ทอง  เสาสามา  
ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑  เมตร  ๑๓๗,๐๐๐  บาท 



ประธานสภาฯ -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ -  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมู่  ๔  จากนานางฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  ถึงไร่นางกัลยา  สิงอ่อน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑  
เมตร  ๑๘๒,๐๐๐  บาท  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากสถานที่ด าเนินการทับซ้อนกับ
โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ  (อุทกภัย)  
งบกลาง  รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน  (กรณีอุทกภัย)  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จึง
ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว 

 -  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมู่  ๔  จากบ้านนายสาคร  บรรเทาพิศ  ถึงบ้านนายสังข์ทอง  
เสาสามา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑  เมตร  ๑๓๘,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนค าชี้แจง  โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก  หมู่  ๔  เดิม  จากนานางฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  ถึงไร่นางกัลยา  สิงอ่อน  ขนาดกว้าง  ๔  
เมตร  ยาว  ๕๐๐  บาท  หนา  ๐.๑  เมตร  ๑๘๒,๐๐๐  บาท  เปลี่ยนแปลงเป็น  จากบ้านนาย
สาคร  บรรเทาพิศ  ถึงบ้านนายสังข์ทอง  เสาสามา  ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑  เมตร  ๑๓๗,๐๐๐  บาท  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมู่  ๔  
เดิมจากนานางฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  ถึงไร่นางกัลยา  สิงอ่อน  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๕๐๐  
เมตร  หนา  ๐.๑  เมตร  ๑๘๒,๐๐๐  บาท  เปลี่ยนแปลงเป็นจากบ้านนายสาคร  บรรเทาพิศ  ถึง
บ้านนายสังข์ทอง  เสาสามา  ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑  เมตร  
๑๓๗,๐๐๐  บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 
 ๕.๕  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  หมู่  ๔  เดิม  จากบ้านนางสุวคนธ์  

คลังพระศรี  ถึงนานางนัยนา  มูลเสนา  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๖  
เมตร   เปลี่ยนแปลงเป็นจากนานางพัน  จันโท  ถึงนานายค าจันทร์  ค าเสน  ขนาดกว้าง  ๓.๕  
เมตร  ยาว  ๑๑๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๑  เมตร 

ประธานสภาฯ -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ -  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  หมู่  ๔  จากบ้านนางสุวคนธ์  คลังพระศรี  ถึงนานางนัยนา  

มูลเสนา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร  สูง
เฉลี่ย  ๐.๖  เมตร  ๓๔,๐๐๐  บาท  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากที่ดินข้างเคียงไม่ยอมให้
ด าเนินการ  โดยหมู่บ้านมีมติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจึงเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายโครงการดังกล่าว 

 -  ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมู่  ๔  จากนานางปั่น   จันโท  ถึงนานายค าจันทร์  ค า

เสน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  ๓.๕  เมตร  ยาว  ๑๑๐  เมตร  หนา  
๐.๑  เมตร  ๓๔,๐๐๐  บาท   

 
 



ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะถามเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการปรับปรุงถนน
ยกร่องพูนดิน  หมู่  ๔  เดิม  จากบ้านนางสุวคนธ์  คลังพระศรี  ถึงนานางนัยนา  มูลเสนา  ขนาด
กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๐๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๖  เมตร  เปลี่ยนแปลงเป็นจากนานางพัน  จันโท  
ถึงนานายค าจันทร์  ค าเสน  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๑๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๑  เมตร  
หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน  หมู่  
๔  เดิมจากบ้านนางสุวคนธ์  คลังพระศรี  ถึงนานางนัยนา  มูลเสนา  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  
๒๐๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๖  เมตร  เปลี่ยนแปลงเป็นจากนานางพัน  จันโท  ถึงนานายค าจันทร์  ค า
เสน  ขนาดกว้าง  ๓.๕  เมตร  ยาว  ๑๑๐  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๑  เมตร  โปรดยกมือ 

    มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  ถ้าไม่มีอะไรกระผม นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  ขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ

ใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๒  ประธานสภากล่าวปิดประชุม  ๑๒.๐๐  น. 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 

                                                                                         ฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ 
                                                                                      (นางฉัตรฤดี ขุรีทรัพย์)   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                                         เลขานุการสภาฯ     
                                                        

                พินิจ  จ านงศรี                      ค าพันธ์  ขานวงศ์                      พิลัยพร  จันทะคาม                     
             (นายพินิจ  จ านงศรี)               (นายค าพันธ์  ขานวงศ์)               (นางพิลัยพร  จันทะคาม)        
                 ส.อบต. ม.๑๒                        ส.อบต.  ม.๑๓                           ส.อบต.  ม.๖          
              คณะกรรการตรวจ                   คณะกรรการตรวจ                      คณะกรรการตรวจ                        
              บันทึกการประชุม                    บันทึกการประชุม                       บันทึกการประชุม  
                  

                                                                                        ไพบูลย์  วงษ์พิเดช 
                                                                                    (นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                                          ประธานสภาฯ 


