
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยวสิามัญ  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
วัน  พุธ  ที่  ๘  เดือน  กรกฎาคม  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 
สมัยวสิามัญ  คร้ังที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
วัน  พุธ  ที่  ๘  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

-  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภาฯ  -  เชิญเลขาฯ  สภา  นางสาวฉัตรฤดี   ขุรีทรัพย์  อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
เลขานุการฯ  -  อ่านรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ -  จากเลขานุการฯ   อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม

เพ่ิมเติมรายละเอียดการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  ไม่มี ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม  -  รับรองเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 
                          -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                          -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    
                 ๕.๑  เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  (ครั้งที่  ๓) 
ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๑  นางอัมพร  ลามพัฒน์ 
นางอัมพร ส.อบต. ม.๑    -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๑  จ านวน  ๕  โครงการ 

 โครงการที่  ๑  โครงการร่องระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด  พร้อมวางท่อและบ่อพัก  คสล.  ข้าง
บ้านนางจันทร์  มะราชลี  ถึงแยกหมู่  ๕   

 โครงการที่  ๒  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากทางหลวงชนบท  ถึงบ้านนายอุดร  ขานหยู๋ 
 โครงการที่  ๓  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  ข้ามล าห้วยนาแก 
 โครงการที่  ๔  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากเขียงหมูไปบ่อขยะ 
 โครงการที่  ๕  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากทางหลวงชนบท  ถึงนานายนิด 

ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๒  นายประพันธ์  จิตรบรรจง 
นายประพันธ์ ส.อบต. ม.๒-  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่  ๒  จ านวน  ๖  โครงการ 

 โครงการที่  ๑  โครงการร่องระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด  พร้อมวางท่อและบ่อพัก  คสล.  จาก
บ้านนายพินิจ  มะราชลี  ถึงบ้านนางดวงใจ  วงละคร   

 โครงการที่  ๒  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่พักผ่อนริมหนองใหญ่ 
 โครงการที่  ๓  โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นที่ล าห้วยสายคอที่ช ารุด 
 โครงการที่  ๔  โครงการท าตะแกรงเหล็กรอบร่องระบายน้ าแทนของเดิมที่ช ารุดภายในหมู่บ้าน 
 โครงการที่  ๕  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากบ้านนายนฤดม วงศ์ค าช้าง ถึงสี่แยก หมู่  ๑๒ 
 โครงการที่  ๖  โครงการร่องระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด  พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล.  จาก

บ้านนายสุพจ  คลังพระศรี  ถึงบ้านนางดวงใจ  วงละคร 
   



ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๓  นายประเสริฐ  พิมพ์จ่อง 
นายประเสริฐ ส.อบต. ม.๓-  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๓ จ านวน ๑๐  โครงการ 

 โครงการที่  ๑  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน   
 โครงการที่  ๒  โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 โครงการที่  ๓  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จาก  รพ.สต.บ้านบ่อใหญ่  ถึงนานายเวช  ศรีกาลุน 
 โครงการที่  ๔  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากหลังโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ ถึงบ้านนายสิทธิ์ศักดิ์ จันสด   
 โครงการที่  ๕  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านนายยุทธชัย  โทท า  ถึงท่อเหลี่ยม 

โครงการที่  ๖  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากบ้านนายสุบรรณ นามบุดดี ถึงบ้านนายสุทัศน์  ค าปลิว 
โครงการที่  ๗  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. จากบ้านนายสุทิน  สังข์ศรีภักดี ถึงนานางล าพูน  พลเดช 
โครงการที่  ๘  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางบุบผา กระดุม ถึงบ้านนางสมจิต จิตรบรรจง 
โครงการที่  ๙  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสุบรรณ นามบุดดี ถึงบ้านนางประนอง  ทองอด 
โครงการที่  ๑๐  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากบ้านนายสุบรรณ นามบุดดี ถึงบ้านนายสุทัศ ค าปลิว 

ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๔  นายพนมเทียน  ด าหรื่อ 
นายพนมเทียน ส.อบต. ม.๔-  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๔ จ านวน ๙  โครงการ 

 โครงการที่  ๑  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ข้างวัดหนองหญ้าปล้อง     
 โครงการที่  ๒  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง  จากไร่นางประดับ  

สุวรรณศรี  ถึงนานางณัฐธนา  ขุรีทรัพย์ 
 โครงการที่  ๓  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากบ้านนางสมบูรณ์  ทินตา  ถึงไร่นางพรศิลป์  สีเล 
 โครงการที่  ๔  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากนานายชัยรินทร์ แก้วหานาม ถึงเขต อบต.แก่งเลิงจาน 
 โครงการที่  ๕  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากไร่นางนงคราญ จันทร์โท ถึงวัดป่าบ้านดอนหัน 
 โครงการที่  ๖  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากข้างโรงงานตั้งสามชาย ถึงเขต อบต.แก่งเลิงจาน 
 โครงการที่  ๗  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  บ้านหนองหญ้าปล้องไปบ้านบ่อใหญ่ 
 โครงการที่  ๘  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนานายนิวัฒน์ โทท า ถึงบ้านนายทวีศักดิ์ บุดสีสวย 
 โครงการที่  ๙  โครงการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรภายในหมู่บ้าน 

ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๕  นายมนตรี  มะราชลี 
นายมนตรี ส.อบต. ม.๕ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๕ จ านวน ๘  โครงการ 

 โครงการที่  ๑  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากนานายทวี  ค าดี  ถึงล าห้วยสายคอ     
   โครงการที่  ๒  โครงการขุดลอกห้วยนาแก  ช่วงนานายช านิ  ค ามนตรี 
   โครงการที่  ๓  โครงการขุดลอกห้วยปอปิด  ช่วงท้ายฝายน้ าล้น 
   โครงการที่  ๔  โครงการถนนลงหินคลุก  จากสามแยกชลประทาน  ถึงนานายใส  บุดสีสวย 

โครงการที่  ๕  โครงการถนนลงหินคลุก  จากสามแยกบ้านพักชลประทาน  ถึงนานางนุชรา  ไมตรีแพน 
โครงการที่  ๖  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. จากบ้านนายสมนึก สีมา ถึงบ้านนางสมปอง ศรีกุลคร 

   โครงการที่  ๗  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. จากบ้านนางใบ  ธิถา  ถึงบ้านนายแทนชัย  กันหาพร   
โครงการที่  ๘  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  จากบ้านนายสว่าง  บุดสีสวย  ถึงบ้านนางบังอร      
พุทธบาล 

 
 
 



 
ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๖  นางพิลัยพร  จันทคาม 
นางพิลัยพร ส.อบต. ม.๖ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๖ จ านวน ๖  โครงการ 

 โครงการที่  ๑  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากทางหลวงชนบทสวนนายเลา  ลุนมาต  ถึงนา
นางหวานหอม  สุธอ     

   โครงการที่  ๒  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน จากประปา หมู่ ๖ ไปถึงที่นางเบญจวรรณ ชากัน 
   โครงการที่  ๓  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน จากนานายโฮม โฬชิน ถึงนานางสมปอง สุวรรณโส 
   โครงการที่  ๔  โครงการลงหินคลุก  จากนายบุญเพ็ง  รัฐบาล  ถึงนายอุทัย  ศรีภักดี 
   โครงการที่  ๕  โครงการลงหินคลุก  จากสามแยกนายขุน แสงห้าว  ถึงนายเหลือ  ชินเชษฐ 
   โครงการที่  ๖  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  จากสามแยกท่ีราชพัสดุ  ถึงนานางบัวลี  ศรีภักดี 
ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๗  นายตาล  พลจ่า 
นายตาล ส.อบต. ม.๗ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๗ จ านวน ๔  โครงการ 

 โครงการที่  ๑  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  จากนานายชื่นชัย  ศรีภักดี ถึงนานายสมบัติ ทินช่วย     
   โครงการที่  ๒  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  จากถนน  ถึงนานายไชวัน  ป้องโหน่ง 
   โครงการที่  ๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จากนานายเชิดศักดิ์  จันละคร  ถึงนานายศิลา  ศรีภักดี 
   โครงการที่  ๔  โครงการถนนลงหินคลุก จากนานายสมหมาย แก้วเมือง ถึงนานายเหรียญ พรดอนก่อ 
ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๘  นายอร่าม  กางเกตุ 
นายอร่าม ส.อบต. ม.๘ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๘ จ านวน  ๔  โครงการ 

 โครงการที่  ๑  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เส้นโคกขี้สูตรต่อจากที่เดิม     
   โครงการที่  ๒  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  จากนานายบุหลง  ถึงนานายชาลี  ถวิลเดช 
   โครงการที่  ๓  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  เส้นทางหนองคลอง 
   โครงการที่  ๔  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  เส้นทางหลุบซาด 
ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๙  นายส าราญ  จันโท 
นายส าราญ ส.อบต. ม.๙ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๙ จ านวน ๙  โครงการ 

 โครงการที่  ๑  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง  จากหลังโรงเรียนบ้าน
หนองหว้าโนนทอง  ถึงบ้านนายสมชาย  ศรีค าเวียง     
โครงการที่  ๒  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านนางแสงจันทร์  จันโท  ถึงบ้านนายสุพัฒน์  
สาเกตุ   
โครงการที่  ๓  โครงการถนนยกร่องพูนดิน  จากนานายประใด  พุทธบาล  ไปถึงนานางเขียว  
หงส์มาลา 

   โครงการที่  ๔  โครงการถนนยกร่องพูนดิน  จากนานายสายันต์  ศรีภักดี  ถึงนานายสุริยา  จันโท 
   โครงการที่  ๕  โครงการร่องระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน 

โครงการที่  ๖  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  จากบ้านนานายสมชาย  ศรีค าเวียง  ถึงนานาย
ปัญญา  โคชารี 

   โครงการที่  ๗  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน จากนานายประสิทธิ์ โคชารี ถึงนานายส าลี  พลรักษ์ 
   โครงการที่  ๘  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  ช่วงนานายไพทูลย์  ทินวัน 
   โครงการที่  ๙  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  ช่วงนานายเกรียงไกร  แก้วศรีจันทร์ 
 



 
ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๑๐  นายสุเวช   แก่นภักดี 
นายสุเวช ส.อบต. ม.๑๐ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๑๐ จ านวน ๘  โครงการ 
   โครงการที่  ๑  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. จากนานายสมาน สาเกตุ ถึงนานายคมสัน  นามบุญ 

โครงการที่  ๒  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากนานางนาง วิเศษ ถึงนานายทองทวี จิตบรรจง 
   โครงการที่  ๓  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  ช่วงนานางน้อย  ไทยวงศ์  ถึงนานายทวี  จิตบรรจง 
   โครงการที่  ๔  โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. (เททับ) จากบ้านนายสุพจน์ จันโท ถึงบ้านนางปิ่น บาไสย์   
   โครงการที่  ๕  โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินรอบป่าชุมชนโคกโพธิ์ 
   โครงการที่  ๖  โครงการถมดินรอบวัดจากประปาถึงเมรุวัด 
   โครงการที่  ๗  โครงการปรับปรุงผิวจราจร  คสล.  จากแยกประปาถึงบ้านนายวิภัทร  ด าหรื่อ  

โครงการที่  ๘  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากบ้านนายบุญเรียบ  วิชิธรรม  ถึงนานายชาย  
สิงห์อ่อน 

ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๑๑  นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง 
นายเอกสิทธิ์ ส.อบต. ม.๑๑-  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๑๑ จ านวน ๔  โครงการ 

โครงการที่  ๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง จากสามแยกนายชัยยนต์ โทท า 
โครงการที่  ๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. ต.หนองโก ถึงนานางสงวน ค ามนตรี 
โครงการที่  ๓  โครงการถนนลงหินคลุก  จากนานางพิลัย   มาพร  ถึงนานายบุญศรี  เรืองสุวรรณ 
โครงการที่  ๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนานายจ าปา นามบุดดี ถึงนานายค าตา เสาสามา 

ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๑๒  นายบุญเรือง  ศรีกุลคร 
นายบุญเรือง ส.อบต. ม.๑๒-  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๑๒ จ านวน ๕  โครงการ 
   โครงการที่  ๑  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. จากนานายสุมาลี มาลาหอม ไปโนนกระเบื้อง 
   โครงการที่  ๒  โครงการขุดลอกห้วยสายคอ  จากนานางสุมาลี  มาลาหอม  ถึงท่อเหลี่ยม 

โครงการที่  ๓  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน จากนานายสมุทรบุญชม ถึงเขตชลประทานร่องหัวช้าง 
โครงการที่  ๔  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  จากแยกนายวุฒิชัย  ถาบุญเลิศ  ถึงโรงน้ าดื่มเพียรทอง 
โครงการที่  ๕  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยสายคอ  (ช่วงนานางอัมพร  ลามพัฒน์) 

ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๑๓  นางล าใย  ธุระท า 
นางล าใย ส.อบต. ม.๑๓ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๑๓ จ านวน ๔  โครงการ 

โครงการที่  ๑  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากไร่นายสมหวัง  สิงอ่อน ถึงนานายค าพันธ์ โสมา 
โครงการที่  ๒  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากนานายโทมาส จันทร  ถึงไร่นายสมหวัง  สิงอ่อน 
โครงการที่  ๓  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  ช่วงนานายทองเยี่ยม  ธุระท า 
โครงการที่  ๔  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากนานายวิมล แสงห้าว ถึงนานายล้วน  ไมตรีแพน 

ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๑๔  นางสงบ  ชากัน 
นางสงบ ส.อบต. ม.๑๔ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๑๔ จ านวน ๔  โครงการ 

โครงการที่  ๑  โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก จากห้าแยกถึงห้วยสายคอ 
โครงการที่  ๒  โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ า  คสล.  จากบ้านนายเรืองยศ  ศรีกุลคร  ถึงบ้าน        
นายมานิล  โทท า   
โครงการที่  ๓  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากนานายนิด  โทท า  ถึงวันป่าฉับพลันรังศรี 
โครงการที่  ๔  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 



ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๑๕  นายเรียน  จ านงศีล 
นายเรียน ส.อบต. ม.๑๕ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๑๕ จ านวน ๗  โครงการ 

โครงการที่  ๑  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านนายวราเทพ  ค าผ่อง  ถึงสามแยกทางไปบ้าน
หินลาด 
โครงการที่  ๒  โครงการถนนถมดิน  จากหน้าบ้านนางพิสมัย ไมตรีแพน  ถึงถนนไปวัดป่าบ้านหนองหว้า 
โครงการที่  ๓  โครงการถนนยกร่องพูนดิน จากถนนเชื่อมหนองหว้าถึงหนองกุงเต่าจุดที่ท่อไม่ได้ระดับ 
โครงการที่  ๔  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านนายสุบรรณ  แก้วขาว  ถึงสามแยกไปบ้าน
หินลาด 
โครงการที่  ๕   โครงการลงหินคลุก  จากไร่นางทองสุข  สร้อยสวะ  ถึงนานายค าภา  จันโท 
โครงการที่  ๖  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากแยกไปวัดป่าหนองหว้า  ถึงคอกวัวนายไกรทอง  
แพงจันทร์ 
โครงการที่  ๗  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (เสริมดินปรับระดับ)  จากบ้านนางพรรณี  ไมตรี
แพน  ถึงบ้านนายประทวน  ไชยดี 

ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๑๖  นายทองพูล  นามบุดดี 
นายทองพูล ส.อบต. ม.๑๖-  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๑๖ จ านวน ๔  โครงการ 

โครงการที่  ๑  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  จากนานายบูรณ์  สีสังข์  ถึงนานายบุญทัน  โทท า 
โครงการที่  ๒  โครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.  พร้อมบ่อพัก สามแยกหลังวัด ถึงสีแยกบ้านนายทองใบ  
จ านงศรี 
โครงการที่  ๓  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  จากนานายวุฒิพงษ์ ชาวกอเก่า ถึงไร่นายนพพร  
แก้วศรีจันทร์ 
โครงการที่  ๔  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางต่อคอนกรีตเดิมไปหนอง
หญ้าคา 

ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๑๗  นายสมศรี  ศรีภักดี 
นายสมศรี ส.อบต. ม.๑๗ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๑๗ จ านวน ๗  โครงการ 

โครงการที่  ๑  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากนายสมศรี  ศรีภักดี  ถึงวัดป่าบ้านดงเค็ง 
โครงการที่  ๒  โครงการปรับปรุงถนน  พร้อมวางท่อระบายน้ า  จากบ้านนายแหล่  ราชาวัง  ถึง
ถนนหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 
โครงการที่  ๓  โครงการปรังปรุงถนนถมดิน  จากสามแยกนานายถวิล  พิเมย ถึงนานางเนตรนวล ลาฝอย 
โครงการที่  ๔  โครงการปรับปรุงถนน  คสล. (เททับ)  จากหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งถึงแยก
หมู่  ๖ 
โครงการที่  ๕  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  ช่วงนานายสมพงษ์  บุญรุ่ง 
โครงการที่  ๖  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากนานางค าเผย  พลจ่า  ถึงนานายหนู  ศรีภักดี 
โครงการที่  ๗  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 



ประธานสภาฯ         -  เชิญสมาชิกหมู่  ๑๘  นายชื่นชัย  อ่อนลี 
นายชื่นชัย ส.อบต. ม.๑๘ -  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  หมู่ ๑๘ จ านวน ๗  โครงการ 

โครงการที่  ๑  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด   จากบ้านนายประเทือง  เรือง
สุวรรณ  ถึงนานายวัลลพ  พงศรี 
โครงการที่  ๒  ก่อสร้างศาลาประชาคมภายในหมู่บ้าน 
โครงการที่  ๓  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
โครงการที่  ๔  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากนานายทองดา  อานโพธิ์  ถึงนานาย
ทองม้วน  พาแก้ว 
โครงการที่  ๕  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  นานายสมควร  ราชาวัง 
โครงการที่  ๖  โครงการปรับปรุงถนนถมดิน  จากนานางอิน  ลาฝอย  ถึงนานายวันดี  อิสา 
โครงการที่  ๗  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ช่วงนานายฉลอง  กันดุล 

ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่อีกหรือไม่  
ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ 
-  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  
หมู่  ๑ –  ๑๘  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
   ๕.๒  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ  -  เชิญ  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ชี้แจง 
นายกฯ   ๕.๒.๑  กองช่าง 

๑.  โอนลดจาก  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งงานก่อสร้าง  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๒.  โอนลดจาก  แผนงานเคหะและชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
๑๒๐,๐๐๐  บาท 
๓.  โอนลดจาก  แผนงานเคหะและชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ  ๘๐,๐๐๐  บาท 
๔.  โอนลดจาก  แผนงานเคหะและชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุก่อสร้าง  
๕๐,๐๐๐  บาท 
-  เพ่ือโอนเพ่ิม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  โอนเพิ่ม  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
๕.๒.๒  กองการศึกษา 
๑.  โอนลดจาก  แผนงานแผนงานศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง  สิ่ง
สาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น  สร้างปัญญาแก่  ศพด.  ทั้ง  ๒  แห่ง  ๒๐๐,๐๐๐ 
๒.  โอนลดจาก  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดค่าใช้สอย  โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาล  กีฬาปีใหม่  อ าเภอบรบือ  ๓๕,๖๐๐  บาท 
-  เพ่ือโอนเพ่ิม  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงและต่อเติม ศพด.  อบต.บ่อใหญ่  ๒๙๙๑,๑๐๐  บาท 



๕.๒.๓  ส านักปลัด 
-  โอนลดจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภท  
ค่าบริการโทรศัพท์ ๑๗,๐๐๐  บาท 
-  เพ่ือโอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่า
น้ าประปา  ค่าน้ าบาดาล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา  ค่าติดตั้งมิเตอร์  ค่าขอใช้น้ าและอ่ืนๆ  ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ศพด.  ทั้ง  ๒  แห่ง  
๑๗,๐๐๐  บาท 
๕.๒.๔  กองคลัง 
-  โอนลดจาก  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ าประเภทพนักงานจ้าง  ๓,๐๐๐  บาท 
-  เพ่ือโอนเพิ่ม  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  ๓,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๓  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท ์
 ๕.๓  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ -  เดิม  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประเภท

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  ตั้งไว้  ๔,๒๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์  ราคาเครื่องละ  ๗๐๐  บาท  ๖  เครื่อง  ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  
๒๕๖๒ 

 -  แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์  ราคา
เครื่องละ  ๗๐๐  บาท  จ านวน  ๖  เครื่อง  ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ปีปัจจุบัน 

ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ข้อบัญญัติ  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ 

 -  สมาชิกท่านใด  เห็นควรกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติโปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ใหญ่  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ประธานสภากล่าวปิดประชุม  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
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