
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

วัน  พฤหัสบดี  ที่  ๗  เดือน  กุมภาพันธ ์ 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 นายผดุง  พลศรีราช ส.อบต.  หมู่  ๘ ผดุง  พลศรีราช  
๑๗ นายส าราญ  จันโท ส.อบต.  หมู่  ๙ ส าราญ  จันโท  
๑๘ นายค ามวล  ศรีแกว้ ส.อบต.  หมู่  ๙ ค ามวล  ศรีแก้ว  
๑๙ นายสุเวช  แกน่ภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๐ สุเวช  แก่นภักด ี  
๒๐ นายวีระ  บาไสย์ ส.อบต.  หมู่  ๑๐ วีระ  บาไสย์  
๒๑ นายอุฤทธิ์  ราชาภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๑ อุฤทธิ์  ราชาภักดี  
๒๒ นายเอกสิทธิ์  สุระปอ้ง ส.อบต.  หมู่  ๑๑ เอกสิทธิ์  สุระป้อง  
๒๓ นายพินิจ  จ านงศรี ส.อบต.  หมู่  ๑๒ พินิจ  จ านงศรี  
๒๔ นายบุญเรือง  ศรีกุลคร ส.อบต.  หมู่  ๑๒ บุญเรือง  ศรกีุลคร  
๒๕ นายค าพันธ์  ขานวงค ์ ส.อบต.  หมู่  ๑๓ ค าพันธ์  ขานวงค ์  
๒๖ นางล าใย  ธุระท า ส.อบต.  หมู่  ๑๓ ล าใย  ธุระท า  
๒๗ นางสุรัตน์  จิตบรรจง ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สุรัตน์  จิตบรรจง  
๒๘ นางสงบ  ชากนั ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สงบ  ชากัน  
๒๙ นางอโนทัย  วงแสน ส.อบต.  หมู่  ๑๕ อโนทัย  วงแสน  
๓๐ นายเรียน  จ านงศีล ส.อบต.  หมู่  ๑๕ เรียน  จ านงศีล  
๓๑ นายทองพูล  นามบุดดี ส.อบต.  หมู่  ๑๖ ทองพูล  นามบุดดี  
๓๒ นายสมศรี  ศรีภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๗ สมศรี  ศรีภักดี  
๓๓ นายไกรวเิชียร  ลาฝอย ส.อบต.  หมู่  ๑๗ ไกรวเิชียร  ลาฝอย  

๓๔ นางสุใบ  โคตรประทุม ส.อบต.  หมู่  ๑๘ สุใบ  โคตรประทุม  

๓๕ นายชื่นชัย  อ่อนลี ส.อบต.  หมู่  ๑๘ ชื่นชัย  อ่อนล ี  



ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหนง่ 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  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

วัน  พฤหัสบดี  ที่  ๗  เดือน  กุมภาพันธ ์ 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 ๔ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม  
                               ๒๕๖๑ 
ประธานสภาฯ        -  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  หากไม่มีขอมติ 
มติที่ประชุม            -  รับรองเป็นเอกฉันท์   

ระเบยีบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    
                 ๕.๑  รายงานการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประธานสภาฯ         -  เชิญท่านนายกฯ  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ                 -  เรื่องรายงานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
                             เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

ตามท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายของทาง
ราชการ  และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติสภาฯในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  นั้น 

คณะผู้บริหาร  ขอรายงานรายรับ – รายจ่าย  ดังนี้ 
   รายรับ                                                                             ๖๓,๘๔๙,๐๒๓.๕๔  บาท 
   รายจ่าย                                                                            ๕๘,๖๕๐,๓๙๙.๐๓  บาท 
   รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง                                                              ๕,๑๙๘,๖๒๔.๕๑  บาท 
         หัก  เงินทุนส ารองเงินสะสม                                                ๑,๒๙๙,๖๕๖.๑๓  บาท 
   คงเหลือตกเป็นเงินสะสม                                                          ๓,๘๙๘,๙๖๘.๓๘  บาท 
   รายการจ่ายเงินขาดเงินสะสมปีงบประมาณ  ๒๕๖๑                          ๓,๑๑๑,๒๒๕.๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการรายงานการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร

หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
-  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการอ่านรายงานการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  มีมติเห็นควร  เป็นเอกฉันท์   
 



 ๕.๒  ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธานฯ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  รวมทั้งที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  (ข้อ ๑๑,  ข้อ ๒๐,  ข้อ  ๒๑)  ให้สภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภาสมัยสามัญ  ให้สภาก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัย
แรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  การก าหนดสมัยประชุมสภาเราก าหนดเป็น  ๒  สมัยหรือ  ๔  
สมัยก็ได้และจะก าหนดวันที่เท่าไหร่ก็ได้  กระผมขอให้สมาชิกเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือขอมติก าหนด
สมัยประชุมสภาประจ าปี  ๒๕๖๓ 

นายบุญเรือง ส.อบต. ม.๑๒ -  กระผมขอเสนอก าหนดประชุมเป็น  ๔  สมัย   
นายส าราญ ส.อบต. ม.๙ -  กระผมขอเสนอก าหนดประชุมสภาเป็น  ๔  สมัย  ภายใน  ๑๕  วัน  คือก าหนดวันที่  ๑ – ๑๕   

ของสมัยประชุม   
ประธานสภาฯ -  ขอถามสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติในการก าหนดสมัยประชุม

สภาประจ าปี  ๒๕๖๒  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรก าหนด  ประชุมสภาเป็น  ๔  สมัย  ดังนี้ 
 ประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก   วันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  วันที่  ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  วันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  วันที่  ๑ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 และก าหนดในวันที่  ๑  -  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัย

แรกของปีถัดไป 
มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ  เป็นเอกฉันท์ 

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

แต่งกายเครื่องแบบสีกากี  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 


