
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

วัน  พุธ  ที่  ๑๐  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 พลรัตน ์ 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  ราชาภักด ี  
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 านงศรี                          พิลัยพร  จันทคาม                      ค าพันธ์  ขานวงค์ 
        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชมุ         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

วัน  พุธ  ที่  ๑๐  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
พ ิจารณาร ับรองรายงานการประช ุมสภาสม ัยสาม ัญ  สม ัยที ่ ๔  ประจ าป ี พ .ศ .๒๕๖๓             
เมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   

ประธานสภาฯ -  ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภา  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ     
สมัยที่  ๔  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  หรือไม่   

           -  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ        -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ด าเนินการประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว

แล้ว  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  และที่ประชุมมีมติไม่แก้ไขข้อความใดๆ  ผมจึงขอมติรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว  หากท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ฯ 
             เห็นชอบรับรอง  ๓๓   เสียง 
   ไม่เห็นชอบรับรอง - เสียง 
   งดออกเสียง  - เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                          -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    
                 ๕.๑  รายงานการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ         -  เชิญท่านนายกฯ  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ                 -  เรื่องรายงานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
                             เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

ตามท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายของทาง
ราชการ  และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติสภาฯในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  นั้น 

 
 

 
คณะผู้บริหาร/... 



               พินิจ  จ านงศรี                         พิลัยพร  จันทคาม                         ค าพันธ์  ขานวงค์ 
        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                  (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม           คกก.ตรวจรายงานการประชุม           คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๒- 
คณะผู้บริหาร  ขอรายงานรายรับ – รายจ่าย  ดังนี้ 

   ๑.  หมวดค่าภาษีอากร                                                                 ๗๑,๕๑๙.๓๙  บาท 
   ๒.  ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต                                           ๖๙,๗๐๗.๗๐  บาท 
   ๓.  รายได้จากทรัพย์สิน                                                              ๓๙๔,๘๖๔๔๖  บาท 
   ๔.  เงินอุดหนุน                                                                   ๓๗,๕๗๓,๙๙๘.๐๐  บาท 
   ๕.  รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                     ๖๕,๓๖๓.๙๓  บาท 
   ๖   ภาษีจัดสรร                                                                   ๒๘,๗๓๐,๙๐๘.๔๓  บาท 
       รวม                                       ๖๖,๙๐๖,๓๖๑.๙๑  บาท 
    ประมาณการรายรับในข้อบัญญัติปี  ๒๕๖๓                        ๖๖,๐๓๕,๖๑๔.๐๐  บาท 
    รายรับเกินประมาณการ                                                   ๘๗๐,๗๔๗.๙๑  บาท 
   รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย 
  แผนงานบริหาร          งบประมาณ        จ่ายจริง        คงเหลือ 
  ๑. งบกลาง   ๒๐,๖๘๕,๙๖๖.๐๐ ๑๙,๓๐๖,๕๒๖.๑๔ ๑,๓๗๙,๔๓๙.๘๖ 
  ๒.  เงินเดือนฝ่ายการเมือง    ๔,๐๕๑,๘๐๐.๐๐   ๓,๘๐๔,๐๒๗.๐๐    ๒๔๗,๗๗๓.๐๐ 
  ๓.  เงินเดือนฝ่ายประจ า  ๑๓,๘๕๔,๖๓๒.๐๐ ๑๓,๓๕๔,๔๐๗.๐๐    ๕๐๐,๒๒๕.๐๐ 
  ๔.  ค่าตอบแทน     ๑,๙๗๖,๕๔๐.๐๐   ๑,๖๑๖,๔๓๐.๐๐     ๓๖๐,๑๑๐.๐๐ 
  ๕.  ค่าใช้สอย     ๖,๕๗๖,๐๔๘.๐๐   ๕,๐๒๖,๒๖๙.๔๗  ๑,๕๔๙,๗๗๘.๕๓ 
  ๖.  ค่าวัสด ุ     ๓,๓๑๗,๐๐๐.๐๐   ๒,๓๖๘,๔๘๓.๔๖     ๙๔๘,๕๑๖.๕๔ 
  ๗.  ค่าสาธารณูปโภค       ๖๗๒,๐๐๐.๐๐      ๕๓๑,๘๔๗.๗๔     ๑๔๐,๑๕๒.๒๖ 
  ๘.  เงินอุดหนุน     ๓,๖๗๒,๔๒๐.๐๐   ๓,๖๒๘,๕๓๙.๙๙       ๔๓,๘๘๐.๐๑ 
  ๙.  ค่าครุภัณฑ์     ๓,๑๕๘,๑๐๘.๐๐   ๓,๑๒๐,๑๐๐.๐๐       ๓๘,๐๐๘.๐๐ 
  ๑๐.  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ๘,๐๔๖,๑๐๐.๐๐   ๗,๙๐๔,๔๐๐.๐๐     ๑๔๑,๗๐๐.๐๐ 
  ๑๑.  รายจ่ายอื่นๆ         ๒๕,๐๐๐.๐๐        ๒๕,๐๐๐.๐๐    - 
   รวม   ๖๖,๐๓๕,๖๑๔.๐๐ ๖๐,๖๘๖,๐๓๐.๗๐  ๕,๓๔๙,๕๘๓.๓๐ 
         รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง      ๖๖,๙๐๖,๓๖๑.๙๑    -   ๖๐,๖๘๖,๐๓๐.๗๐    =   ๖,๒๒๐,๓๓๑.๒๑ 
   หัก  เงินทุนส ารองเงินสะสม  (๑๕%)  ๖,๒๒๐,๓๓๑.๒๑ x ๑๕%             =     ๙๓๓,๐๔๙.๖๘ 
         คงเหลือตกเป็นเงินสะสม            =   ๕,๒๘๗,๒๘๑.๕๓ 
   รายการจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  (๔,๑๙๕,๐๐๐.๐๐) 
     รายการ             จ านวนเงิน 
  ๑.  ปรับปรุงถนนถมดินจากนานายโทมัส  บ้านเก่าใหม่  หมู่  ๑๓       ๑๒๗,๖๐๐.๐๐ 
  ๒.  ก่อสร้างถนน คสล.  จากนานายสลิด  บ้านบ่อใหญ่  หมู่  ๑๔       ๔๙๓,๖๐๐.๐๐ 
  ๓.  ก่อสร้างถนน คสล.  จากนานายส าลี  บ้านดงเค็ง  หมู่  ๗         ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ 
  ๔.  ก่อสร้างถนน คสล.  จากนานายสมนึก  บ้านดงเค็ง  หมู่  ๑๗       ๔๙๓,๘๐๐.๐๐ 
  ๕.  ปรับปรุงถนนถมดินจากนานายสม  ภูษี  บ้านดงเค็ง  หมู่  ๖         ๖๙,๐๐๐.๐๐ 
  ๖.  ก่อสร้างถนน คสล.  จากบ้านนางขวัญเรือน         ๑๖๓,๒๐๐.๐๐ 
   

๘.  ปรับปรุง/... 



            พินิจ  จ านงศรี                         พิลัยพร  จันทคาม                        ค าพันธ์  ขานวงค์ 
        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                 (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม          คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๓- 
๗.  ปรับปรุงถนนถมดินจากลานมันถึงนานายสมบูรณ์บ้านบ่อใหญ่  หมู่  ๑๖                    ๘๒,๐๐๐.๐๐ 

  ๘.  ปรับปรุงถนนถมดินจากนานายสุบรร  นามบุดดี  ถึงนานายนันที  หมู่  ๓                    ๘๙,๐๐๐.๐๐ 
  ๙.  ปรับปรุงถนนถมดินจากนานายหนูเกียงถึงนานายมงคล  หมู่  ๑                 ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ 
  ๑๐.  ก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านหนองหญ้าปล้องถึงบ้านบ่อใหญ่                ๔๙๓,๘๐๐.๐๐ 
  ๑๑.  ก่อสร้างถนน  คสล.  จากถนนแจ้งสนิทถึงสามแยกนานายชัยยนต์  หมู่  ๑              ๒๐๓,๐๐๐.๐๐ 
  ๑๒.  ก่อสร้างถนน  คสล.  จากถนน  คสล.  เดิมไปห้วยสายคอ  หมู่  ๑๒               ๓๖๕,๔๐๐.๐๐ 
  ๑๓.  ก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านบ่อใหญ่ไปบ้านหนองหญ้าปล้อง                ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ 
  ๑๔.  ก่อสร้างถนน  คสล.  จากสวนนางสุดใจถึงนานายสมบูรณ์  หมู่  ๘               ๔๙๓,๖๐๐.๐๐ 
   รวมทั้งสิ้น          ๔,๑๙๕,๐๐๐.๐๐ 
   ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓            ๒๓,๐๓๕,๐๕๕.๑๐
   ยอดเงินสะสมวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓              ๑๘,๓๐๐,๓๓๓.๗๒
   หัก  จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔      ๕,๑๓๔,๐๐๐.๐๐ 
         คงเหลือเงินสะสม  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔                       ๑๓,๑๖๖,๓๓๓.๗๒ 
ประธานสภาฯ -  ถามที่ประชุมสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการรายงานการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่หรือไม่  ไม่มี   
มติที่ประชุม -  รับทราบ   
 ๕.๒  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายโอนเพ่ิม กองช่างแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
ประธานสภาฯ -  เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ -  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเพ่ิม กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  โอน

เพ่ิมกองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  หรือไม่  ไม่มี 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  เห็นชอบ  ๓๓ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

๕.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ อบต.บ่อใหญ่ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบที่ อบต.บ่อใหญ่ก าหนด) 

ประธานสภาฯ  -  เชิญ  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ชี้แจง 
นายกฯ   -  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ อบต.บ่อใหญ่ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบที่ อบต.บ่อใหญ่ก าหนด) 

   
   ประธานสภาฯ/... 



           พินิจ  จ านงศรี                          พิลัยพร  จันทคาม                       ค าพันธ์  ขานวงค์ 
        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                 (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม           คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๔- 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตั้ งจ่าย

รายการใหม่ กองช่างแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ อบต.บ่อใหญ่ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ก าหนด)หรือไม่ ไม่มี 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  เห็นชอบ  ๓๓ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 ๕.๔  ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ เดิม เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ 
นิ้ว) เปลี่ยนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 

ประธานสภาฯ -  เชิญ  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ชี้แจง 
นายกฯ   -  ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ เดิม เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕  
นิ้ว) เปลี่ยนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 

ประธานสภาฯ -  สมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เดิม  เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผลแบบที่   ๒  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๒๕  นิ้ ว)  เปลี่ยนเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่  ๒  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว)หรือไม่  ไม่มี 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  เห็นชอบ  ๓๓ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 ๕.๕  ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   โครง
ปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ ๑๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร จากนานาย
สมบูรณ์ สีสังข์ ถึงนานายบุญทัน โทท า ช่วงที่ ๑ ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย 
๐.๗๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ก าหนด 

ประธานสภาฯ -  เชิญ  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ชี้แจง 
นายกฯ -  ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ 
๑๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร จากนานายสมบูรณ์ สีสังข์ ถึงนานายบุญทัน โท
ท า ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ก าหนด เปลี่ยนเป็นโครงการปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ ๑๖ จากนานายสมบูรณ์ 
สีสังข์ ถึงนานายบุญทัน โทท า ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ช่วงที่ 
๒ ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ก าหนด 

 
ประธานสภาฯ/.. 



             พินิจ  จ านงศรี                          พิลัยพร  จันทคาม                      ค าพันธ์  ขานวงค์ 
        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                 (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม           คกก.ตรวจรายงานการประชุม          คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๕- 
ประธานสภาฯ -  ถามที่ประชุมสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ ๑๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร จากนานายสมบูรณ์ สีสังข์ ถึงนานายบุญทัน โทท า ตามแบบ อบต.
บ่อใหญ่ก าหนด เปลี่ยนเป็นโครงการปรับปรุงถนนถมดิน หมู่ ๑๖ จากนานายสมบูรณ์  สีสังข์ ถึงนา
นายบุญทัน โทท า ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด
กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่ก าหนด  หรือไม่  ไม่มี 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  เห็นชอบ  ๓๓ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 ๕.๖  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓   
ประธานสภาฯ -  เชิญ  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ชี้แจง 
นายกฯ                                      รายงานการติดตามและประเมินผล 
                                                               แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
                                                                        ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
                                                                     อ าเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม 
 ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.  ชื่อ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
  ๒.  รายงานการด าเนินงานรายไตรมาสที่   
  (/)  ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม    -   ธันวาคม  ๒๕๖๒) 
  (/)  ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม   -   มีนาคม   ๒๕๖๓) 
  (/)  ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน    -  มิถุนายน  ๒๕๖๓) 
  (/)  ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม  -  กันยายน  ๒๕๖๓) 
 ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ส่วนที่  ๓  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕๘ ๒๕,๖๙๘,๐๗๗ ๗๗ ๒๕,๖๙๘,๐๗๗ ๒๕๓ ๘๙,๘๓๙,๙๕๓ ๒๒๗ ๙๑,๑๓๓,๖๒๗ ๒๒๗ ๘๗,๕๐๓,๖๒๗ 

๒.ด้านดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๓ ๖,๑๗๕,๐๑๓ ๑๓ ๖,๑๗๕,๐๑๓ ๑๓ ๖,๑๗๕,๐๑๓ ๑๓ ๖,๑๗๕,๐๑๓ ๑๓ ๖,๑๗๕,๐๑๓ 

๓.ด้านศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ๔ ๗๙๐,๐๐๔ ๔ ๗๙๐,๐๐๔ ๕ ๘๒๐,๐๐๕ ๕ ๘๒๐,๐๐๕ ๕ ๘๒๐,๐๐๕ 
๔.ด้านการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
และสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน 

๓๔ ๒๖,๘๒๑,๒๓๓ ๓๘ ๒๗,๐๘๑,๒๓๘ ๓๖ ๓๐,๖๒๑,๒๓๖ ๓๗ ๓๐,๒๘๑,๒๓๗ ๓๙ ๓๐,๓๖๑,๒๓๙ 

๕.ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า ๘ ๙๙๕,๐๐๘ ๑๐ ๑,๙๙๕,๐๑๐ ๑๕ ๒,๘๐๕,๑๐๕ ๑๕ ๓,๓๘๓,๐๑๕ ๑๖ ๕,๗๖๕,๐๑๖ 
๖.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๕๒ ๗,๒๖๐,๐๕๒ ๕๒ ๗,๒๖๐,๐๕๒ ๕๔ ๗,๓๔๐,๐๕๔ ๕๔ ๗,๓๔๐,๐๕๔ ๕๔ ๗,๓๔๐,๐๕๔ 

รวม ๑๖๙ ๖๗,๗๓๙,๓๘๗ ๑๙๔ ๖๘,๙๙๙,๓๙๔ ๓๗๖ ๑๓๗,๖๐๑,๒๗๖ ๓๕๑ ๑๓๙,๑๓๒,๙๕๑ ๓๕๔ ๑๓๗,๙๖๔,๖๕๔ 

 
  

  ผลการติดตาม/... 



          พินิจ  จ านงศรี                           พิลัยพร  จันทคาม                        ค าพันธ ์ ขานวงค์ 
        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                  (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม           คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๖- 
 ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 
 -  จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ รวมทั้งสิ้น ๓๗๖ โครงการ 
 ส่วนที่  ๔  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕๘ ๒๕,๖๙๘,๐๗๗ ๗๗ ๒๕,๖๙๘,๐๗๗ ๒๕๓ ๘๙,๘๓๙,๙๕๓ ๒๒๗ ๙๑,๑๓๓,๖๒๗ ๒๒๗ ๘๗,๕๐๓,๖๒๗ 
๒.ด้านดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๓ ๖,๑๗๕,๐๑๓ ๑๓ ๖,๑๗๕,๐๑๓ ๑๓ ๖,๑๗๕,๐๑๓ ๑๓ ๖,๑๗๕,๐๑๓ ๑๓ ๖,๑๗๕,๐๑๓ 

๓.ด้านศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี  ๔  ๗๙๐,๐๐๔  ๔  ๗๙๐,๐๐๔  ๕  ๘๒๐,๐๐๕  ๕  ๘๒๐,๐๐๕  ๕   ๘๒๐,๐๐๕ 

๔.ด้านการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ
และสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน  

๓๔   ๒๖,๘๒๑,๒๓๓ ๓๘  ๒๗,๐๘๑,๒๓๘ ๓๖  ๓๐,๖๒๑,๒๓๖  ๓๗  ๓๐,๒๘๑,๒๓๗  ๓๙  ๓๐,๓๖๑,๒๓๙  

๕.ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  ๘ ๙๙๕,๐๐๘ ๑๐ ๑,๙๙๕,๐๑๐ ๑๕ ๒,๘๐๕,๑๐๕ ๑๕ ๒,๘๐๕,๑๐๕ ๑๖  ๕,๗๖๕,๐๑๖  

๖.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๕๒ ๗,๒๖๐,๐๕๒ ๕๒ ๗,๒๖๐,๐๕๒ ๕๔ ๗,๓๔๐,๐๕๔ ๕๔ ๗,๓๔๐,๐๕๔ ๕๔ ๗,๓๔๐,๐๕๔  

รวม ๑๖๙ ๖๗,๗๓๙,๓๘๗ ๑๙๔ ๖๘,๙๙๙,๓๙๔ ๓๗๖ ๑๓๗,๖๐๑,๒๗๖ ๓๕๑ ๑๓๙,๑๓๒,๙๕๑ ๓๕๔ ๑๓๗,๙๖๔,๖๕๔  

 ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
-  จากการติดตามและประเมินผลฯ  พบว่าจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่มีจ านวนโครงการและงบประมาณที่
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคามรวมทั้งสิ้น  ๓๗๖  โครงการ 
๕.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ     

ที่ส าเร็จ 
จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๘๒ ๕๑.๙๐ - - ๑๗๑ ๗๘.๔๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕๓ ๖๗.๒๙ 
๒.ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕ ๓.๑๖ - - ๘ ๓.๖๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๓ ๓.๔๖ 
๓.ด้านศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ๒ ๑.๒๗ - - ๓ ๑.๓๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕ ๑.๓๓ 
๔.ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถ่ิน 

๒๗ ๑๗.๐๙ - - ๙ ๔.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๖ ๙.๕๗ 

๕.ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า ๑ ๐.๖๓ - - ๑๔ ๖.๔๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕ ๓.๙๙ 
๖.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๔๑ ๒๕.๙๕ - - ๑๓ ๕.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๔ ๑๔.๓๖ 

รวม ๑๕๘ ๑๐๐ - - ๒๑๘ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๗๖ ๑๐๐ 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
-  จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ จ านวนทั้งหมด ๓๗๖ โครงการ มีจ านวนโครงการที่แล้ว
เสร็จ  จ านวน  ๑๕๘  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๐๒  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน   
๒๑๘  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๙๘  จ านวนโครงการที่มีการยกเลิก  จ านวน  -  โครงการ  โดย
ยุทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการที่เสร็จมากที่สุดคือยุทธศาสตร์ที่  ๑  มีจ านวนโครงการที่เสร็จ  จ านวน  
๘๒  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๙๐  รองลงมายุทธศาสตร์ที่  ๖  มีจ านวนโครงการที่เสร็จ  จ านวน  
๔๑  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๙๕  รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่  ๔ มีจ านวนโครงการที่เสร็จ  จ านวน  
๒๗  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๑๗.๐๙  รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่  ๒ มีจ านวนโครงการที่เสร็จ   จ านวน   
๕   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๑๖  รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่  ๓   มีจ านวนโครงการที่เสร็จจ านวน  
๒  โครงการคิดเป็นร้อยละ  ๑.๒๗  และรองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีจ านวนโครงการที่เสร็จ  จ านวน  
๑  โครงการคิดเป็นร้อยละ  ๐.๖๓  ตามล าดับ 

 
 ๖. การเบิกจ่าย/... 



            พินิจ  จ านงศรี                          พิลัยพร  จันทคาม                        ค าพันธ์  ขานวงค์ 
        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                  (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม           คกก.ตรวจรายงานการประชุม           คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๗- 
๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑๐,๗๑๙,๔๐๐ ๕๒.๑๕ ๔,๑๙๕,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๔,๙๑๔,๔๐๐ ๖๐.๒๖ 
๒.  ด้านดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗๗๓,๐๕๘ ๓.๗๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๗๓,๐๕๘ ๓.๑๒ 
๓.  ด้านศาสนาศิลป  วัฒนธรรมและประเพณี ๖๘๗,๙๓๕ ๓.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๘๗,๙๓๕ ๒.๗๗ 
๔.  ด้านการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ๔,๖๑๐,๐๗๓ ๒๗.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๖๑๐,๐๗๓ ๑๘.๖๒ 
๕.  ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า ๔๘๘,๙๙๙ ๒.๓๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๘๘,๙๙๙ ๑.๙๗ 
๖.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๓,๒๗๓,๓๒๘ ๑๕.๙๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๒๗๓,๓๒๘ ๑๓.๒๒ 

รวม ๒๐,๕๕๒,๗๙๓ ๑๐๐ ๔,๑๙๕,๐๐๐ ๑๐๐ ๒๔,๗๔๗,๗๙๓ ๑๐๐ 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
-  จากการติดตามและประเมินผล พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในการด าเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  จ านวนทั้งสิ้น 
๒๔,๗๔๗,๗๙๓ บาท แยกเป็นงบปกติ จ านวน ๒๐,๕๕๒,๗๙๓ บาท แยกเป็นเงินสะสม  จ านวน ๔,๑๙๕,๐๐๐ 
บาท โดยงบประมาณตามโครงการที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อใหญ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  ๑๓๗,๖๐๑,๒๗๖ บาท เมื่อน าข้อมูลการ
เบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ บาท ของงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน
และในส่วนของสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประมาณ
รายรับไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๖๖,๐๓๕,๖๑๔ บาท 
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนนิงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๗.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

โครงการ 
ผลการด าเนนิการ งบประมาณ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 

๑.โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา /  - - ๑๕,๕๗๑,๗๐๐ ๑๕,๕๗๑,๗๐๐ 
๒.โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ / - - ๒,๘๖๘,๘๐๐ ๒,๘๖๘,๘๐๐ 
๓.โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ / - - ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ 

รวม ๓ - - ๑๘,๔๙๔,๕๐๐ ๑๘,๔๙๔,๕๐๐ 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
-  จากการติดตามและประเมินผลพบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
ประจ าปี  ๒๕๖๓  ในการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ จ านวน ๓ โครงการ จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๘,๔๙๔,๕๐๐  บาท 
๘.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

โครงการ 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย 
๑.ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DL TV ศพด.บ้านดงเค็ง 

/  - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

๒.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยสายคอบ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๑ กว้าง ๕ ม.  
สันฝายสูง ๒ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕๐ ม.  

/ - - ๖๖๐,๐๐๐ - 

๓.โครงการฝายน้ าล้นห้วยนาแกบ้านบ่อใหญ่ หมู่ ๑ กว้าง ๒๕ ม. สันฝายสูง ๒ ม. 
ผนังข้างสูง ๓.๕๐ ม. 

/ - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - 

รวม ๓ - - ๑,๖๙๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 
 

      ผลการติดตาม/... 



           พินิจ  จ านงศรี                          พิลัยพร  จันทคาม                        ค าพันธ์  ขานวงค์ 
        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                  (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม           คกก.ตรวจรายงานการประชุม           คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๘- 
   ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

-  จากการติดตามและประเมินผลพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ได้รับงบประมาณตาม
เงินอุดหนุน เฉพาะกิจประจ าปี   ๒๕๖๓  ในการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  จ านวน  ๓ โครงการ  จ านวนเงินรวม
ทั้งสิ้น  ๑,๖๙๐,๐๐๐ บาท 
ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
-  จากการติดตามและประเมินผลพบว่า  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่มีดังนี้ 
๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่มีงบประมาณในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นที่จ ากัดไม่
เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการ  การพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น 
๒.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  มีจ านวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่จึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการตามแผน
ที่ก าหนดได้ ท าให้ร้อยละของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไม่ถึงร้อยละห้าสิบของจ านวนโครงการ 
๓.  การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหลากหลาย
ประเด็นท าให้โครงการมีจ านวนมาก  ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นแต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับ
จ านวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๔.  การจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้
ทุกโครงการบรรจุอยู่ในแผนโดยไม่ค านึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
๕.  ขาดบุคลากรในต าแหน่งที่ต้องรับผิดชอบในงานแต่ละด้านโดยตรง  เช่น  งานด้านโยธา  
(วิศวกรโยธา  นายช่างโยธาและนายช่างเขียนแบบ)  และงานด้านสาธารณสุขเป็นต้น  รวมถึง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ความช านาญและทักษะการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่
รับผิดชอบโดยตรง  ท าให้การด าเนินโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ข้อเสนอแนะ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายไดข้ององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
๒.  บูรณาการและประมาณความร่วมมือในการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการ
เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและส่วนราชการอ่ืนๆ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการให้
สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น 
๓.  ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชน
มีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรลุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อใหญ่ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อใหญ่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่ก าหนดไว้   
 

๔.  สรรหา/... 



            พินิจ  จ านงศรี                          พิลัยพร  จันทคาม                       ค าพันธ์  ขานวงค์ 
        (นายพินิจ  จ านงศรี)                   (นางพิลัยพร  จันทคาม)                  (นายค าพันธ์  ขานวงค์) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม           คกก.ตรวจรายงานการประชุม           คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๙- 
๔.  สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
สามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการน าเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ใน
แผนที่ก าหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประธานสภาฯ -  ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  หรือไม่  ไม่มี 

มติที่ประชุม -  รับทราบ 
 ๕.๗  ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ -  ก าหนดสมัยประชุมสภา 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  (ข้อ๑๑,  ข้อ ๒๐,  ข้อ ๒๑) ให้สภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสภาสมัยสามัญ  ให้สภาก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก
ของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน การก าหนดสมัยประชุมสภาเราก าหนดเป็น  ๒  สมัยหรือ  ๔  สมัย
ก็ได้และจะก าหนดวันที่เท่าไหร่ก็ได้ กระผมขอให้สมาชิกเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือขอมติก าหนดสมัย
ประชุมสภาประจ าปี  ๒๕๖๔ 

นางสุใบ ส.อบต. ม.๑๘ -  ดิฉันขอเสนอก าหนดประชุมเป็น  ๔  สมัย  ภายใน  ๑๕  วัน  คือก าหนดวันที่  ๑ – ๑๕   ของ
สมัยประชุม  การประชุม  ๔  สมัย  ก าหนด  ดังนี้ 

 ประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก   วันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  วันที่  ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  วันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  วันที่  ๑ – ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 และก าหนดในวันที่  ๑  -  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัย

แรกของปีถัดไป 
นายตาล ส.อบต. ม.๗ -  เป็นผู้รับรอง 
นางสุรัตน์  ส.อบต. ม.๑๔ -  เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ -  ขอถามสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ 
 -  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการเสนอของนางสุใบ โคตรประทุม เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสภา  

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  เห็นชอบ  ๓๓ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖/... 



-๑๐- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  ถ้าไม่มีอะไรกระผม นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  ขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  

พ.ศ.๒๕๖๔  ประธานสภากล่าวปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
                                                                                         ฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย ์
                                                                                      (นางฉัตรฤดี ขุรีทรัพย์)   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                                         เลขานุการสภาฯ          
                                        
 
                พินิจ  จ านงศรี                      ค าพันธ์  ขานวงค์                      พิลัยพร  จันทคาม                     
             (นายพินิจ  จ านงศรี)               (นายค าพันธ์  ขานวงค์)               (นางพิลัยพร  จันทคาม)        
                 ส.อบต. ม.๑๒                        ส.อบต.  ม.๑๓                           ส.อบต.  ม.๖          
              คณะกรรการตรวจ                   คณะกรรการตรวจ                      คณะกรรการตรวจ                        
              บันทึกการประชุม                    บันทึกการประชุม                       บันทึกการประชุม                   
 
 
                                                                                        ไพบูลย์  วงษ์พิเดช 
                                                                                    (นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                                          ประธานสภาฯ 
 


