
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

วัน  ศุกร์  ที่  ๑๑  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 

ผู้เข้าประชุม 
ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช ประธานสภา อบต.บ่อใหญ่ ไพบูลย์  วงษ์พิเดช  
๒ นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ รองประธานสภา อบต.บ่อใหญ่ ฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  
๓ นายพินิจ  จำนงศรี เลขานุการสภา  อบต.บ่อใหญ่ พินิจ  จำนงศรี  
๔ นายสมพร  ไมตรีแพน ส.อบต.  หมู่  ๑ สมพร  ไมตรีแพน  
๕ นายพิสิทธิ์ศักดิ์  ศิริภณพาณิช ส.อบต.  หมู่  ๒ พิสิทธ์ิศักด์ิ  ศิริภณพาณิช  
๖ นางเคลือวรรรณ์  พิมพ์จ่อง ส.อบต.  หมู่  ๓ เคลือวรรรณ์  พิมพ์จ่อง  
๗ นายพลรัตน ์ วงละคร   ส.อบต.  หมู่  ๕ พลรัตน์  วงละคร  
๘ นางพิลัยพร  จันทะคาม ส.อบต.  หมู่  ๖ พิลัยพร  จันทะคาม  
๙ นายตาล  พลจ่า ส.อบต.  หมู่  ๗ ตาล  พลจ่า  

๑๐ นายอร่าม  กางเกตุ ส.อบต.  หมู่  ๘ อร่าม  กางเกต ุ  
๑๑ นายสำราญ  จันโท ส.อบต.  หมู่  ๙ สำราญ  จันโท  
๑๒ นายสุเวช  แก่นภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๐ สุเวช  แก่นภักดี  
๑๓ นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง ส.อบต.  หมู่  ๑๑ เอกสิทธิ์  สุระป้อง  
๑๔ นายนิพล  เพียป้อง ส.อบต.  หมู่  ๑๓ นิพล  เพียป้อง  
๑๕ นางสงบ  ชากัน ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สงบ  ชากัน  
๑๖ นายเกรียงไกร  แก้วศรีจันทร์ ส.อบต.  หมู่  ๑๕ เกรียงไกร  แก้วศรีจันทร์  
๑๗ นายรัศมี  แก้วดวงดี ส.อบต.  หมู่  ๑๗ รัศมี  แก้วดวงดี  
๑๘ นางสุใบ  โคตรประทุม ส.อบต.  หมู่  ๑๘ สุใบ  โคตรประทุม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ ดร.  กิตติชัย  พิมพ์จ่อง นายก อบต.บ่อใหญ่ กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  
๒ นายคำมี  อามาตร รองนายก อบต.บ่อใหญ่ คำมี  อามาตร  
๓ นายจำปา  นามบุดดี รองนายก  อบต.บ่อใหญ่ จำปา  นามบุดดี  
๔ นายชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง เลขานุการนายก อบต.บ่อใหญ่ ชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 



          สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 
       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลยัพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

วัน  ศุกร์  ที่  ๑๑  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่   ๑  ประจำปี  ๒๕๖๕       

เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ  ขอแจ้งต่อที่ประชุมสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภา         

อบต.บ่อใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕   เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๕  
หรือไม่ 

ที่ประชุมสภา  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายานการประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดำเนินการประชุมสภาได้ดำเนินการประชุมเพ่ือ

ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว  เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๕  และที่ประชุมมีมติไม่
แก้ไขข้อความใดๆ  ผมจึงขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  หากท่านใดเห็นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  รับรอง          ๑๘          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ  รับรอง        -            เสียง 
    งดออกเสียง                 -            เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 
                          ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                          ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    
                 ๕.๑  รายงานการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  ประจำปี  ๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ          เชิญท่านนายกฯ  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ                 เรื่อง  รายงานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
                             เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 

ตามท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายของทาง
ราชการและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติสภาฯ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  นั้น 

 
 

 
คณะผู้บริหาร/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                               พลิัยพร  จันทคาม                                เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

     (นายสมพร  ไมตรีแพน)                  (นางพิลัยพร  จันทคาม)                  (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง) 
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-๒- 
คณะผู้บริหาร  ขอรายงานรายรับ – รายจ่าย  ดังนี้ 

   ๑.  หมวดค่าภาษีอากร                                                                 ๖๙,๖๙๐.๓๗  บาท 
   ๒.  ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต                                           ๓๔,๒๔๔.๘๐  บาท 
   ๓.  รายได้จากทรัพย์สิน                                                              ๒๗๔,๑๖๘.๑๒  บาท 
   ๔.  เงินอุดหนุน                                                                   ๔๐,๒๔๓,๔๘๖.๑๘  บาท 
   ๕.  รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                     ๕๔,๓๗๘.๘๗  บาท 
   ๖   ภาษีจัดสรร                                                                   ๓๐,๒๔๒,๐๙๖.๐๓  บาท 
       รวม                                       ๗๐,๙๑๘,๐๖๔.๓๗  บาท 
    ประมาณการรายรับในข้อบัญญัติปี  ๒๕๖๔                        ๖๖,๐๕๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
    รายรับเกินประมาณการ                                                 ๔,๘๖๓,๐๖๔.๓๗  บาท 
   รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย 
  แผนงานบริหาร          งบประมาณ        จ่ายจริง        คงเหลือ 
  ๑.  งบกลาง   ๒๒,๖๑๘,๐๑๗.๐๐ ๒๐,๗๙๘,๑๐๙.๕๐  ๑,๘๑๙,๙๐๗.๕๐ 
  ๒.  เงินเดือนฝ่ายการเมือง    ๔,๐๕๑,๘๐๐.๐๐   ๓,๗๓๔,๒๘๐.๐๐     ๓๑๗,๕๒๐.๐๐ 
  ๓.  เงินเดือนฝ่ายประจำ  ๑๕,๑๔๒,๔๖๐.๐๐ ๑๔,๔๕๔,๘๔๖.๐๐     ๖๘๗,๖๑๔.๐๐ 
  ๔.  ค่าตอบแทน     ๒,๔๗๐,๒๘๐.๐๐   ๒,๒๑๖,๓๘๐.๐๐     ๒๕๓,๙๐๐.๐๐ 
  ๕.  ค่าใช้สอย     ๕,๗๖๙,๐๕๐.๐๐   ๓,๒๖๓,๘๓๔.๓๓  ๒,๕๐๕,๒๑๕.๖๗ 
  ๖.  ค่าวัสด ุ     ๓,๓๘๓,๕๙๓.๐๐   ๒,๗๗๑,๕๔๙.๙๐     ๖๑๒,๐๔๓.๑๐ 
  ๗.  ค่าสาธารณูปโภค       ๗๐๓,๐๐๐.๐๐      ๕๓๐,๕๙๘.๗๗     ๑๗๒,๔๐๑.๒๓ 
  ๘.  เงินอุดหนุน     ๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐   ๓,๘๒๔,๐๘๖.๑๘       ๒๕,๙๑๓.๘๒ 
  ๙.  ค่าครุภัณฑ์        ๓๑๓,๘๐๐.๐๐      ๒๘๕,๔๑๐.๐๐       ๒๘,๓๙๐.๐๐ 
  ๑๐.  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ๗,๗๒๘,๐๐๐.๐๐   ๗,๓๒๓,๘๐๐.๐๐     ๔๐๔,๒๐๐.๐๐ 
  ๑๑.  รายจ่ายอื่นๆ         ๒๕,๐๐๐.๐๐        ๒๕,๐๐๐.๐๐    - 
   รวม   ๖๖,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ ๕๙,๒๒๗,๘๙๔.๖๘  ๖,๘๒๗,๑๐๕.๓๒ 
         รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง      ๗๐,๙๑๘,๐๖๔.๓๗    -   ๕๙,๒๒๗,๘๙๔.๖๘    = ๑๑,๖๙๐,๑๖๙.๖๙ 
   หัก  เงินทุนสำรองเงินสะสม  (๑๕%)  ๑๑,๖๙๐,๑๖๙.๖๙ x ๑๕%            =  ๑,๗๕๓,๕๒๕.๔๕ 
         คงเหลือตกเป็นเงินสะสม            =   ๙,๙๓๖,๖๔๔.๒๔ 
   รายการจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  (๔,๙๖๐,๐๔๔.๐๐) 
     รายการ             จำนวนเงิน 
  ๑.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่  ๑๓             ๑๙๗,๕๐๐.๐๐ 
  ๒.  จา้งเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่  ๑๐                  ๒๔๗,๕๐๐.๐๐ 
  ๓.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่  ๑                     ๑๕๑,๕๐๐.๐๐ 
  ๔.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่  ๔          ๑๔๙,๕๐๐.๐๐ 
  ๕.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกแยก  หมู่  ๑๒  ถึง  หมู่  ๒         ๖๗,๕๐๐.๐๐ 
  ๖.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกจากสามแยกชลประทาน  หมู่  ๕       ๓๖๔,๐๐๐.๐๐ 
   

๗.  จ้างเหมา/... 
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-๓- 
๗.  จ้างเหมาก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๔                             ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ 

  ๘.  จ้างเหมาก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๑                             ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ 
  ๙.  จ้างเหมาก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่  ๑๕                             ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ 
  ๑๐.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่  ๕                                     ๙๑,๐๔๔.๐๐ 
  ๑๑.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกหลัง  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่                                 ๒๓๙,๕๐๐.๐๐ 
  ๑๒.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่  ๑๖                  ๑๘๙,๕๐๐.๐๐ 
  ๑๓.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นทางหลุบชาด  หมู่  ๘                ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ 
  ๑๔.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่  ๑๘                  ๓๐๕,๕๐๐.๐๐ 
  ๑๕.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่  ๗                  ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ 
  ๑๖.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นทางหนองคลอง  หมู่  ๘       ๑๖๔,๕๐๐.๐๐ 
  ๑๗.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนถมดินจากแยกบ้านหนองทุ่ม  หมู่  ๑๒                ๑๖๒,๕๐๐.๐๐ 
  ๑๘.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนถมดินจากสามแยก  หมู่  ๑๗                 ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 
  ๑๙.  จ้างเหมาถนนยกร่องพูนดิน  หมู่  ๙                   ๑๓๖,๕๐๐.๐๐ 
  ๒๐.  จ้างเหมาถนนยกร่องพูนดิน  หมู่  ๙                   ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ 
  ๒๑.  จ้างเหมาถนนยกร่องพูนดินจากถนนเชื่อมบ้านหนองหว้า  หมู่  ๑๕                        ๗๕,๕๐๐.๐๐ 
  ๒๒.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนถมดินบ้านดงเค็ง  หมู่  ๑๘                   ๖๘,๕๐๐.๐๐ 
  ๒๓.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนถมดินบ้านดงเค็ง  หมู่  ๖                   ๘๑,๕๐๐.๐๐ 
  ๒๔.  จ้างเหมาปรับปรุงถนนถมดินจากนานายสมุทร  บุญชม  ถึงเขตชลประทานร่อง        ๑๓๐,๕๐๐.๐๐ 
  ๒๕.  จ้างเหมาถนนยกร่องพูนดินจากประปา  หมู่  ๖  ถึงนานางเบญจวรรณ  ชากัน           ๙๓,๕๐๐.๐๐ 
   รวมทั้งสิ้น          ๔,๙๖๐,๐๔๔.๐๐ 

ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔            ๒๗,๒๕๙,๒๔๘.๒๑ 
ประธานสภาฯ -  ถามที่ประชุมสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการรายงานการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่หรือไม่  ไม่มี   
มติที่ประชุม -  รับทราบ   

๕.๒  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  โอนเพ่ิม  กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน  ฝาย  เขื่อน  หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อใหญ่  จำนวน  ๑๗๐,๐๐๐  บาท  (โอนลดจาก  กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  จำนวน  ๑๗๐,๐๐๐  บาท) 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายก  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ชี้แจง 
นายกฯ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 โอนลดจาก  กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน  ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
 
 

โอนเพิ่มจาก/... 



          สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลยัพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๔- 
 โอนเพ่ิมจาก  กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ

ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน 
ฝาย เขื่อน หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท  

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายการ
จ่าย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  หรือไม่  ไม่มี  ถ้าไม่มีจะขอมติ  

  สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  โอนเพ่ิม  กองช่าง  
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน  ฝาย  เขื่อน  หรือ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  จำนวน  ๑๗๐ ,๐๐๐  บาท  (โอนลด
จาก  กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน  ๑๗๐,๐๐๐  บาท)  โปรดยกมือ 

มติทีป่ระชุม -  เห็นชอบ            ๑๘          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ          -            เสียง 
    งดออกเสียง         -            เสียง 
 ๕.๓  คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ที่ได้แต่งตั้งจากสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่คัดเลือก  จำนวน  ๓  
คน  หมดวาระในการดำรงตำแหน่งในวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  
๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๒/ว  ๐๖๐๐  ลง
วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๕  
ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๘  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “กรรมการตาม  (๓)  
(๔)  (๕)  และ  (๖)  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี   เพ่ือให้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ  
หนังสือสั่งการดังกล่าว  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  เป็นกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  เชิญครับ 

ส.อบต.  ม.  ๖  ดิฉันนางพิลัยพร  จันทคาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  หมู่  ๖  ขอ
เสนอ  นายสมพร  ไมตรีแพน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  หมู่  ๑   เป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  คนที่  ๑ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
  ๑.  นายสมพร  ไมตรีแพน   ส.อบต.  หมู่  ๑  ขอรับรองครับ 
  ๒.  นางสุใบ  โคตรประทุม   ส.อบต.  หมู่  ๑๘ ขอรับรองค่ะ 
 
 

ส.อบต.  หมู่  ๑๑/... 



          สมพร  ไมตรีแพน                            พลิัยพร  จันทคาม                            เอกสิทธิ์  สุระป้อง 

       (นายสมพร  ไมตรีแพน)               (นางพิลยัพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๕- 
ส.อบต.  หมู่  ๑๑  กระผมนายเอกสิทธิ์  สุระป้อง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  หมู่  ๑๑  

ขอเสนอ  นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  หมู่  ๔  เป็น  
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  คนที่  ๒ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
  ๑.  นายอร่าม  กางเกตุ    ส.อบต.  หมู่  ๑  ขอรับรองครับ 
  ๒.  นางสงบ  ชากัน  ส.อบต.  หมู่  ๑๔ ขอรับรองค่ะ 
ส.อบต.  หมู่  ๗  กระผมนายตาล  พลจ่า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  หมู่  ๗  ขอเสนอ  

นายพินิจ  จำนงศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  หมู่  ๑๒  เป็น  คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  คนที่  ๓ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
  ๑.  นายสำราญ  จันโท    ส.อบต.  หมู่  ๙  ขอรับรองครับ 
  ๒.  นายสุเวช  แก่นภักดี  ส.อบต.  หมู่  ๑๐ ขอรับรองครับ      
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ   
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
    เห็นชอบ            ๑๘          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ          -            เสียง 
    งดออกเสียง         -            เสียง 

๕.๔  คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ 
ประธานสภาฯ  ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  

ทีไ่ด้แต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ
ใหญ่คัดเลือก จำนวน ๓ คน หมดวาระในการดำรงตำแหน่งในวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ 
มท  ๐๘๑๐.๒/ว  ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรณีที่ตำแหน่งนั้นว่าง
ลงเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระการดำรงตำแหน่งได้  ก่อนสี่สิบห้าวัน  และ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่ก่อนวันที่ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมครบวาระ  เพ่ือให้
เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังกล่าว ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  
เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  เชิญครับ 

ส.อบต.  ม.  ๑๑  กระผมนายเอกสิทธิ์  สุระป้อง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  หมู่  ๑๑  
ขอเสนอ  นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  หมู่  ๑๖   เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  คนที่  ๑ 

 
 

ประธานสภา/... 



-๖- 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
  ๑.  นายเกรียงไกร  แก้วศรีจันทร์  ส.อบต.  หมู่  ๑๕ ขอรับรองครับ 
  ๒.  นายพลรัตน์  วงละคร  ส.อบต.  หมู่  ๕  ขอรับรองครับ 
ส.อบต.  ม.  ๙  กระผมนายสำราญ  จันโท  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  หมู่  ๙  ขอ

เสนอ  นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  หมู่  ๔   เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  คนที่  ๒ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
  ๑.  นายอร่าม  กางเกตุ   ส.อบต.  หมู่  ๘  ขอรับรองครับ 
  ๒.  นายพิสิทธิ์ศักดิ์  ศิริภณพาณิช ส.อบต.  หมู่  ๒  ขอรับรองครับ 
ส.อบต.  ม.  ๒  กระผมนายพิสิทธิ์ศักดิ์  ศิริภณพาณิช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  หมู่  

๒  ขอเสนอ  นายพินิจ  จำนงศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  หมู่  ๑๒  เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  คนที่  ๓ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
  ๑.  นายสุเวช  แก่นภักดี   ส.อบต.  หมู่  ๑๐ ขอรับรองครับ 
  ๒.  นายสมพร  ไมตรีแพน  ส.อบต.  หมู่  ๑  ขอรับรองครับ 
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ   
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
    เห็นชอบ            ๑๘          เสียง 
                ไม่เห็นชอบ          -            เสียง 
    งดออกเสียง         -            เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  ถ้าไม่มีอะไรกระผม นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  ขอนัดประชุมในวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  

เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
                                                                                         พินิจ  จำนงศรี 
                                                                                      (นายพินิจ  จำนงศรี)   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                                         เลขานุการสภาฯ          
              สมพร  ไมตรีแพน                     พิลัยพร  จันทคาม                     เอกสิทธิ์ สุระป้อง          
           (นายสมพร  ไมตรีแพน)             (นางพิลัยพร  จันทคาม)               (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง)        
        คกก.ตรวจบันทึกการประชุม        คกก.ตรวจบันทึกการประชุม          คกก.ตรวจบันทึกการประชุม                        
                                                                            
                                                                                        ไพบูลย์  วงษ์พิเดช 
                                                                                    (นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                                          ประธานสภาฯ 


