
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
วันอังคาร   ที่  ๑๐  เดือน  พฤศจิกายน  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  ขำนวงค)์ 
 คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม      คกก.ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วันอังคาร  ที่  ๑๐  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อที่ประชุม 

-  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ -  เชิญเลขานุการสภาฯ  นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  อ่านจบ

แล้วประธานสภาฯ  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมรายละเอียดการประชุมครั้งที่
แล้วหรือไม่   ไม่มี    

ประธานสภาฯ        -  ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม            -  รับรองเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 
                          -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                          -  ไม่มี 
ระเบยีบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    
ประธานสภาฯ               ๕.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายโอนตั้งรายการใหม่  ส านักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารงานทั่วไป  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณส าหรับจัดงานวันส าคัญของชาติและงานราชพิธี/รัฐพิธี  ประจ าปีงบประมาณ  จ านวน  
๑๐,๐๐๐  บาท  (โอนลดจาก  ส านักปลัด   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้
สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการ
วันท้องถิ่นไทย  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท)   

         -  เชิญ  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ชี้แจง 
นายกฯ -  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายโอนตั้งรายการใหม่  ส านักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  โครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดงานวันส าคัญของชาติและงานราชพิธี/รัฐพิธี  ประจ าปีงบประมาณ  
จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (โอนลดจาก  ส านักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ   โครงการวันท้องถิ่นไทย  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท) 

ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายโอนตั้ง
ใหม่  ส านักปลัด  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายโอนตั้งรายการใหม่  ส านักปลัด  
โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม/... 

 



          
              พินิจ  จ ำนงศรี                           พิลยัพร  จนัทคำม                      ค  ำพนัธ์  ขำนวงค ์

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

-๒-  
มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
   เห็นชอบ   ๓๓ เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ   - เสียง 
 งดออกเสียง   - เสียง 
ประธานสภาฯ               ๕.๒  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายโอนตั้งรายการใหม่  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ               เชิญ  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ชี้แจง 
นายกฯ -  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายโอนตั้งรายการใหม่  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบเงินอุดหนุน  
งบอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  โอนลดจากแผนงานการศึกษา  
งานระดับวัยเรียนและประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน  
๓๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ               สมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายโอนตั้งรายการ
ใหม่  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมหรือไม่  ไม่มีถ้าไม่มีจะขอมติสมาชิกท่านใดเห็นควรกับ
การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายโอนตั้งรายการใหม่  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
   เห็นชอบ   ๓๓ เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ   - เสียง 
 งดออกเสียง   - เสียง 
ประธานสภาฯ               ๕.๓  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ส านักปลัด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  

ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  จ านวน  ๓๑๐,๕๕๐  บาท  
(โอนลดจากกองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวดค่าใช้
สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน  ฝาย  เขื่อน  หรือสิ่งก่อสร้าง
อ่ืนๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  จ านวน  ๓๑๐,๕๕๐  บาท 

ประธานสภาฯ               เชิญ  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ชี้แจง 
นายกฯ -  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ส านักปลัด  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  

ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  จ านวน  ๓๑๐,๕๕๐  
บาท  (โอนลดจาก  กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน  ฝ่าย  เขื่อน  
หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  จ านวน  ๓๑๐,๕๕๐  บาท   

ประธานสภาฯ               สมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย   ส านักปลัด  
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  จ านวน  ๓๑๐,๕๕๐  บาท  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ   

 
สมาชิกท่านใด/.... 



-๓- 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายส านักปลัด  แผนงานงบกลาง  

งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(กบท.)  จ านวน  ๓๑๐,๕๕๐  บาท  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
   เห็นชอบ   ๓๓ เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ   - เสียง 
 งดออกเสียง   - เสียง 
ประธานสภาฯ               ๕.๔  ขออนุญาตสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาต

เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าของส านักงาน  กสทช. 
 -  กสทช.  ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สภา  อปท.  พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขอ

อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า 
มติที่ประชุม   -  เห็นชอบให้ส านักงาน  กสทช.  เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าได้  เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อใหญ่ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะสนับสนุนให้เขตพ้ืนที่ห่างไกล
จุดรับสัญญาณได้มีอินเตอร์เน็ตใช้ได้ทุกคนโดยเท่าเทียมกันและการอนุญาตดังกล่าวประชาชนในต าบล
บ่อใหญ่ได้ประโยชน์และไม่มีภาระผูกพันดังนั้นเป็นการน าเรื่องเข้าสู่การประชุมสภาเพ่ือมีมติอนุญาต
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
-  ไม่มี 

ประธานสภาฯ -  ถ้าไม่มีอะไร  กระผม นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  ขอนัดประชุมในวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  
เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ใส่เสื้อสีเหลือง  ประธานสภากล่าวปิดประชุม  ๑๒.๐๐  น. 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
                                                                                           ฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ 
                                                                                      (นางสาวฉัตรฤดี ขุรีทรัพย์)    
                                                                                           เลขานุการสภาฯ         
                                                                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
                พินิจ  จ านงศรี                       พิลัยพร  จันทคาม                    ค าพันธ์  ขานวงค ์                
             (นายพินิจ  จ านงศรี)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)             (นายค าพันธ์  ขานวงค์)                       
             คณะกรรมการตรวจ                   คณะกรรมการตรวจ                  คณะกรรมการตรวจ                        
          บันทึกรายงานการประชุม          บันทึกรายงานการประชุม             บันทึกรายงานการประชุม                   
 
                                                                                       ไพบูลย์  วงษ์พิเดช 
                                                                                    (นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช)   
                                                                                          ประธานสภาฯ 
                                                                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


