
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายบุญจันทร์   เลิศวิไล ประธานสภา อบต. บุญจันทร์   เลิศวิไล 

2. นายสมใจ  ดาหนองเป็ด รองประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

3. นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

4. นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ สมาชิกสภา อบต. สุรีรัตน์  พาจันทร์ 

5. นายเด่น  สิงห์ชัย สมาชิกสภา อบต. เด่น  สิงหชั์ย 

6. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

7. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

8. นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

9. นายอนัน   ค าพร สมาชิกสภา อบต. อนนั    ค าพร 

10. นายสมพงษ์  เทียงดี สมาชิกสภา อบต. สมพงษ์  เทียงดี 

11. นายค าแปลง  นะวะสี สมาชิกสภา อบต. ค าแปลง  นะวะสี 

12. นางบุญมี  หล้าค าภา สมาชิกสภา อบต. บุญมี  หล้าค าภา 

13. นางกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

14. นายคุณาสิน  ชิมช้า สมาชิกสภา อบต. คุณาสนิ  ชิมช้า 

15. นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

16. นายไสว  วงษ์ชาลี สมาชิกสภา อบต. ไสว  วงษ์ชาลี 

17. นายเตรยีม  แสนประกอบ เลขานุการสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายณัฐพงษ์    ป้องขันธ์ สมาชิกสภา อบต. ลาป่วย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายโกสิต         บุญเสนา นายก อบต. โกสิต       บุญเสนา 

2. นายชาติกล้า     ปะติตัง รองนายก อบต. ชาติกล้า     ปะติตัง 

3. นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

4. นายไสว  แก้วศรฟีอง เลขานุการนายก  อบต. ไสว  แก้วศรฟีอง 

5. นางนฤชล  พิมเพ็ง ปลัด อบต. นฤชล  พิมเพ็ง 

6. นายสงวน  อุปราช ก านัน สงวน  อุปราช 

7. นายพัฒนา  กองเกิด ผญบ.หว้ยเชือก  ม.9 พัฒนา  กองเกิด 

8. นายส าอาง  พันธ์พุฒ ผญบ.หว้ยโกเตี้ย  ม.11 ส าอาง  พันธ์พุฒ 

9. นางสกล  นาสมพงษ์ ผช.ผญบ.โนนสะอาด  ม.3 สกล  นาสมพงษ์ 

10. นายอดุล  หินเมอืงเก่า ผช.ผญบ. อดุล  หินเมอืงเก่า 

11. นางพิกุล  เย็นสุวรรณ ผญบ.โนนศรีทอง  ม.5 พิกุล  เย็นสุวรรณ 

12. นางนิศาชล  ศริิชาติ ผญบ.โนนส าราญ  ม.10 นิศาชล  ศริิชาติ 

13. นางสาวพัตถ์ศญา  นาแฉล้ม เจ้าพนักงานสาธารณสุข พัตถ์ศญา  นาแฉล้ม 

14. ว่าที่  ร.ต.รุ่งพงษ์  ธรรมพงษ์ ครู  คศ.3 ว่าที่  ร.ต.รุ่งพงษ์  ธรรมพงษ์ 

15. นายบรรจง  รินไธสง ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บรรจง  รินไธสง 

16. พระสมุห์ขวัญชัย  ปัญญาวโร เจ้าคณะต าบลท่าใหญ่ ขวัญชัย  ปัญญาวโร 

17. นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นพดล  พลธรรม 

18. นายนะโรง  ทนน้อย ผช.ผญบ.โนนส าราญ  ม.10 นะโรง  ทนน้อย 

19. นางส ารวย  คชลัย ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด ส ารวย  คชลัย 

20. นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด  ม.3 ประพันธ์  ปาทา 

21. นางชาลิสา  บุญเสนา หัวหนา้ส านักปลัด ชาลิสา  บุญเสนา 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  ลาป่วย  1  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  21  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่      

มีผู้เข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  ลาป่วย  1  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  21  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอ

เรียนเชิญท่าน  นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชา

พระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ตามระเบียบ

วาระอีกต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 1.1  แจ้งเรื่องสมาชิก  ม.7  ลาป่วย   

 1.2  5 โมงเย็น  เชิญรว่มงานทุ่งกระมังที่บ้านหนองหอย 

ผอ.บรรจง  รินไธสง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด  แจง้ 

 -  สถานศกึษาในวันนีม้ีกิจกรรมรว่มปลูกต้นไม้ 

 -  วันที่  13  สิงหาคม  2563  นี ้ สบค.ประชุมอนุมัติเปิดเรียนเต็มรูปแบบ  แต่ตอ้ง

ระมัดระวัง  สังเกต  บันทึกลูกหลานไปไหนมาไหน 

 -  โรงเรียนในต าบลท่าใหญ่ได้ท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงทุกโรงเรียนครับ 

 -  กีฬาได้ตั้งงบสนับสนุนเหมอืนเดิม 

ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด แจ้ง 

 -  การป้องกันโรคไวรัสโควิด 19  เว้นระยะหา่งใส่หนา้กาก  ลา้งมอื  คัดกรองในพิธีการ

ต่างๆ  เหมอืนเดิม 

 -  ไข้เลือดออกในต าบลของเราทุกหมู่บ้าน  โรงเรียน  ให้ด าเนนิการเหมอืนเดิมและเฝา้

ระวังอย่างใกล้ชิด 

นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ ส.อบต.  ม.1  แจง้ 

 -  วันที่  14  สิงหาคม  2563  นี ้ จะด าเนนิการฝึกอบรมผูกผ้าในพิธีการต่างๆ  ให้กลุ่ม

สตรีหรอืผูท้ี่สนใจเข้าร่วมอบรม 

 -  วันที่  14  สิงหาคม  2563  พิธีเปิดโครงการฝกึอบรม  เวลา  09.00  น.  เรียนเชิญท่าน

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการด้วยค่ะ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลาป่วย  1  คน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    4.1  เรือ่งการขึ้นทะเบียนวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ประธานสภาฯ  กราบนิมนตเ์จ้าคณะต าบลท่าใหญ่ชี้แจง 

เจ้าคณะต าบลท่าใหญ่ ชีแ้จง  วัดเก่าตกส ารวจก่อน  2480  จะต้องมมีตทิี่ประชุมประชาคมหมูบ่้าน  เอกสิทธิ์   

   สปก.  ขอใช้พื้นที่ก่อนรูปแบบของการเช่า  วัดเก่าตกส ารวจ  มี  3  วัด 
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   1. วัดบ้านโนนสะอาด  วัดสว่างธรรมราม 

   2. วัดบ้านหว้ยข่าเฒ่า  วัดท่าช้าง 

   3. วัดบ้านโนนมะค่า  วัดอุดรนภาลัย 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  ถามเรื่องของส านักสงฆ์วัดสระแก้ว ม.10  นั้น  ได้ด าเนินไปถึงไหนแล้วครับ 

เจ้าคณะต าบลท่าใหญ่ ชีแ้จง  วัดหลายวัดซึ่งอยู่ในการด าเนินการขอให้เป็นวัด  ซึ่งอยู่ในระบบ   

1  จัดสร้าง   

2  จัดตัง้ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  เรื่องขอมติที่ประชุมสมาชิกต าบลท่าใหญ่  เห็นดีดว้ยหรอืไม่ว่าจะด าเนินการ 

   สร้างวัด 

นายชาติกล้า  ปะติตัง รองนายก  อบต.  ชี้แจง  เป็นเรื่องที่ดใีนการด าเนินการใหส้ านักสงฆ์เป็นวัด  อยากให้ 

เจ้าคณะต าบลด าเนินการสร้างวัดภายในต าบล  ขาดสิ่งใด  เอกสารหรอือย่างไร  อยากให้ 

เจ้าคณะต าบลด าเนินการในวัดที่ตกส ารวจ 

นายก อบต.  สรุป  ให้ส านักสงฆ์มีเอกสารสิทธิ์ก่อนและน าประชาคมเข้าสภาอีกครั้งหนึ่ง 

เจ้าคณะต าบลท่าใหญ่ อา้งถึง   

หลักการและเหตุผล 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้การพัฒนาด้านวัตถุเจริญก้าวหน้าตามสมัยทั้งใน

เขตเมืองและเขตชนบท  และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิถีสังคม  

ความเชื่อ  ความศรัทธา  ความประพฤติ  ทางด้านศิลธรรม  ได้เปลี่ยนไปในทางไม่พึง

ประสงค์ในขณะทางด้านวัตถุเจริญขึ้น  แต่จิตใจของผู้คนกลับเสื่อมลงวัตถุนิยมได้ครอบง า

จิตใจ  ท าให้คนเห็นแก่ตัว  เอารัดเอาเปรียบขาดคุณธรรม  ขาดคุณธรรม  ขาดความ

ยุติธรรม  หลักยึดเดียวที่จะเยียวยาปัญหาดังกล่าวนี้คือ  ศาสนาอันเป็นอาหารทางใจของ

มนุษย์  ดังจะเห็นว่าเมื่อมีชุมชนหรือหมู่บ้านขึ้น  วัดจะได้รับการก่อตั้งขึ้นคู่กันไปเพื่อเป็น

ศาสนาสถานที่รักษาปัญหาสังคมที่เสื่อมลง  แต่ส่วนมากวัดที่ตั้งขึ้นส่วนมากยังไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย  ท าให้กิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนการปกครองทางด้านคณะสงฆ์เกิดปัญหา  

และท าไปสู่ช่องทางของมนุษย์ใจเสื่อมน าไปเป็นหนทางสร้างความเสื่อมเสียแก่พระศาสนา

อีก  ยิ่งซ้ าเติมสังคมให้เสื่อมลงไปอีก  ไม่เว้นแม้ในอาณาเขตศาสนจักรในต าบลท่าใหญ่  

อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  เป็นหมู่บ้านที่ประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากและมี

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  มีความต้องการที่จัดสร้างศาสนสถานไว้เป็นที่ประกอบ

ศาสนกิจประจ าหมูบ่้าน  จึงได้จัดท าโครงการสร้าง  โดยมีชื่อว่า  วัดศรีมงคล  ให้ชาวบ้าน

ได้ยึดเป็นศูนย์รวมจิตใจและสืบทอดพระพุทธศาสนาสบืไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกฐานะที่พักสงฆ์ที่มีอยู่เดิมให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายเอื้อต่อการปกครอง

ของคณะสงฆ ์
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2. เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจของสังฆ์และประกอบศาสนพิธีของประชาชนทั่วไปอย่าง

ถาวรสืบไป 

3. เพื่อเป็นศูนย์รวมและสัญลักษณ์ของคุณธรรม  ศิลธรรม  จริยธรรม  ของหมู่บ้าน

ชุมชน 

เป้าหมาย 

1. จัดสร้างวัดที่มีเสนาสนะสมบูรณ์เหมาะสมสภาพท้องถิ่น  อันประกอบด้วยส่วนพ านัก  

ส่วนปฏิบัติศาสนกิจและฌาปนสถาน 

2. มีพระภกิษุสงฆ์อยู่ประจ า 

3. มีประชาชนมาร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและบ าเพ็ญกุศลฝึกปฏิบัติจิต  ตามวาระที่

เหมาะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  2,500  คน 

4. มีหน่วยงานราชการและเอกชนมาใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ไม่น้อย

กว่า  12  ครั้ง / ปี 

วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมประชาชนในหมู่บ้าน 

2. กรรมการหมูบ่้าน (กบ.)  ประชุมพิจารณาวางแผนการด าเนินการ 

3. ผูใ้หญ่บ้านหรอืตัวแทนท าเรื่องเสนอปรึกษาเจ้าหนา้ที่ของทางราชการในระดับอ าเภอ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยในหลักการและเหตุผลที่เจา้คณะต าบลน าเสนอหรือไม ่ ในเมื่อ 

ไม่มี  ผมขอถามมติจากที่ประชุมท่านใดเห็นชอบในการด าเนินการต่อไปในวัดเก่าที่ตก

ส ารวจ  ซึ่งมีอยู่  3  วัด 

1. วัด  ม.3 

2. วัด  ม.2 

3. วัด  ม.6 

ให้ยกมอืขึน้ 

มตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

เชญิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ครับ 

นายก  อบต.  หารอืเรื่อง  งานกระธูป  วันที่  28 – 30 

ประธานสภาฯ  ถามเรื่อง  สรภัญญะหมูบ่้านที่รับผดิชอบ 

นายก  อบต.  เรื่อง  ธรรมบาลี  งบที่ตอ้งสนับสนุน 

   -  พ.ท. ท่าใหญ่หรอืไม่ 

   -  น.ร. ที่จะไปสอบ 

เจ้าคณะต าบลท่าใหญ่ แจ้งสอบ  2  ต าบล  คือ  ต าบลท่าใหญ่  กับ  ต าบลถ้ าวัวแดง  สนามสอบโรงเรียน 

บ้านโนนสะอาด  ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  แต่ปีนี้ก าหนดวันที่  

24  ธันวาคม  2563 

เรื่องอาหารหรอืเงินอุดหนุน 
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นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  เสนออยากใหผู้น้ าในหมู่บ้านช่วยๆ  กัน  เตรยีมสถานที่ร่วมกัน 

นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.  ม.8  เสนอให้พระสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการ 

4.2 เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ประธานสภาฯ  เชญิ  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชี้แจง 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ น าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2561 - 2563)  องค์การบริหารส่วน 

ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ดังเอกสารอยู่ในมือท่านสมาชิกทุก

ท่านครับ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดต้องการสอบถามหรอืไม่ 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ เสนอดังแผนอยู่ในมือท่านสมาชิก  โครงการที่มีหรอืไม่มีสอบถามเชญิได้ในเวลาราชการ 

ประธานสภาฯ  ขอมตทิ่านใดเห็นชอบให้ยกมอืขึน้  ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2561 –  

   2565)   

มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

ลาป่วย  1  ท่าน 

4.3 เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มาตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ  เชญิ  นายก อบต. 

นายก อบต.  น าเสนอ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที่  10/2563  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

7  สิงหาคม  2563 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 มาตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี ้ 

   โอนลด  จ านวน  3  รายการ 

กองสวัสดิการสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

งบด าเนินงาน 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลท่าใหญ่ เป็นเงิน   

20,000.-  บาท 
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- เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลท่าใหญ่       

เป็นเงิน  30,000.- บาท 

กองการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งบด าเนินการ 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการแขง่ขันกีฬาท่าใหญ่คัพ  ประจ าปี  2563  เป็นเงิน   

18,500.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  3  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  68,500.- บาท  (หกหมื่นแปดพันหา้ร้อย

บาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามมตจิากที่ประชุมในการเห็นชอบอนุมัติใหโ้อนลด  จ านวน  3  รายการ  จ านวนเงิน 

   ทั้งสิน้  68,500.- บาท 

   มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลาป่วย  1  ท่าน 

โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ 

กองการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน  1 เครื่อง เป็นเงิน  59,000.-บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

- ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่นอ้ยกว่า  40  ลิตรตอ่ช่ัวโมง 

- ถังบรรจุน้ ายาไม่นอ้ยกว่า  6  ลิตร 

- ก าลังเครื่องยนต์ไม่นอ้ยกว่า  25  แรงม้า 

ส านักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 
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ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑส์ านักงาน   

2. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องตัดหญ้า   จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  9,500.- บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 

- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 

- เครื่องยนตข์นาดไม่น้อยกว่า  1.4  แรงม้า 

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี 

- พร้อมใบมีด 

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 2 รายการ  รวมเป็นเงนิทั้งสิน้  68,500.-บาท  

(หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เนื่องจากค่าครุภัณฑ์ส านักงานไม่ได้ตั้งจ่ายไว้  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มี

ความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์  ดังนั้นจึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  

รายการ 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อพจิารณาต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา 

   (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยอะไรหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมตใินการเห็นชอบอนุมัติในการ 

โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ 2  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  68,500.- บาท  (หกหมื่น

แปดพันหา้ร้อยบาทถ้วน)  ใหส้มาชิกยกมอืขึน้ในการเห็นชอบ 

   มตเิห็นชอบอนุมัต ิ 17  ท่าน 

   ลาป่วย  1  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอใหม่ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุม 
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น.ส.กัลยา  ประจ าเมือง  ส.อบต.  ม.7  ถามเรื่องเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

ประธานสภาฯ  โครงการผ่านสภาไปแล้วก่อนที่จะท าถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  ถนนสายนั้นอยากใส่ท่อ

ระบายน้ าในจุดเก่านั้นขุดดินต่ าเกินไป  ระบายน้ าไม่ได้จึงอยากใส่ท่อใหม่  เพื่อระบายน้ า  

30 x 100 ซม.  1  จุด  5  ท่อน 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  ถามเรื่องหนิคลุกตรงนาเสี่ยพุฒและถามเรื่องขยายไฟฟ้าแรงต่ าไม่รู้ลง 

   ตรงไหน 

นายประดิษฐ์  ถาวงษ์กลาง  ส.อบต.  ม.2  ถามเรื่องขยายเขตน้ าประปาคุ้มท่าแจ้งถึงไหนแลว้ครับ 

นายประมงค์  ศรพีลเล่ย์  ส.อบต.  ม.4  ขอขอบคุณคณะบริหารในเรื่องซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 

นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด  ม.3  เสนอความเดอืดร้อนของ  ม.3 

1. ระบบไฟฟ้าแสงจันทร์ตอ้งการ  3  จุด 

2. ระบบโซล่าเซลขาดระบบกล่อง  พอจะมีแนวทางช่วยเหลอืไหมครับ 

3. ม.3  มีพื้นที่ว่างเปล่าขอใช้แม็คโคร  อบต.  ไปท าความสะอาดหรอืปรับพืน้ที่ก่อน   

แล้วจะน าโครงการเพิ่ม 

นายก อบต. -  แจ้งเรื่องเครื่องออกก าลังกายกลางแจง้  ม.1 , ม.5 , ม.6 , ม.7  เจ้าหน้าที่ด าเนินการอยู่

ครับ 

  -  เรื่องถนนแอสฟัลติกคอนกรีตคาดวา่จะลงมอือาทิตย์หนา้เร็วๆ นี้ 

  -  เรื่องลงหินคลุก  ก าลังด าเนินการเพราะบางครัง้อาจมีปัญหาเรื่องฝนตกอยู่ครับ 

  -  เรื่องประปา  ม.2  ช่างประมาณการก าหนดราคากลาง  ม.3 , ม.1  ผ่านสภาฯ  ไปแล้ว

บางสว่นก็ด าเนินการไปแล้ว  บางสว่นก็ต้องรอ 

  -  ม.4  เรื่องถนนแอสฟัลติกคอนกรีตไม่ได้ใส่ท่อ  แตถ่้าต้องการท่อก็ใหไ้ด้  แตแ่รงงานต้อง

ช่วยกัน 

  -  เรื่องระบบโซล่าเซลซ่อมหรอือย่างไรให้ท าหนังสอืมา  ใช้ช่างประมาณการผา่นสภาฯ 

  -  เรื่องที่สาธารณะท าหนังสือมา  วัดความกว้าง  ความยาว  ค านวณเนือ้งาน  เพื่อที่จะตั้ง

ค่าน้ ามันในการด าเนินการของ อบต. เรา 

  -  ส่วนไฟฟ้าขยายเขต  การไฟฟ้าประมาณการมาแล้ว  2,800,000.- บาท 

นายธนดล  โควินทะสูตร  รองนายก อบต.  แจง้บ้านใดไม่สง่เอกสารก็ไม่ได้ประมาณการขึน้อยู่กับเจ้าของพืน้ที่สง่

ประมาณการ 

นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด  ม.3  ถาม 

  -  เรื่องขยายเขตไฟฟ้าส่งระยะทางมาแล้วไม่มีบ้านเลขที่หลังสุดท้าย  จะใช้งบ อบต. เราได้

หรอืไม่  มีแนวทางช่วยเหลือไหม 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต.  ม.9  ถามเรื่องท่อวางไว้ยังไม่มกีารฝัง  ไม่ทราบจะท าอย่างไร 

นายก อบต.  -  ในการช่วยขยายเขตไฟฟ้างบ  อบต.  ช่วย  100%  เต็ม 

  -  ม.9  เป็นการซือ้ท่อไม่มีค่าแรงฝังท่อตอ้งขอความรว่มมอืจากผู้น าและชาวบ้านครับ 

 



-10- 
 

ประธารสภาฯ เชญิสมาชิกเสนอโครงการ  เพื่อที่จะส่งโครงการให้ฝ่ายบริหารด าเนินการต่อไปและเพื่อ

แก้ปัญหาความเดือดรอ้นให้กับประชาชน   

- ม.1  เสนอโครงการเสริมซ่อมฝายน้ าล้น 

- ม.2  เสนอโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  (ท่าช้าง) 

- ม.3  เสนอโครงการลานเอนกประสงค์ 

- ม.4  เสนอโครงการลงหนิคลุกและซ่อมถนนในหมู่บ้าน 

- ม.5  เสนอโครงการก่อสร้างถนน  คสล. 

- ม.6  เสนอโครงการถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 

- ม.7  เสนอโครงการขุดลอกคลอง 

- ม.8  เสนอโครงการถนน  คสล. 

- ม.9  เสนอโครงการถนน  คสล. 

- ม.10  เสนอโครงการระบบประปารอบหมู่บ้าน 

- ม.11  เสนอโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หลังโรงเรียนบ้านโนนสะอาด  ยาว  160  ม.  

กว้าง  4  ม.  พร้อมวางท่อ  30 x 100  ซม.  2  จุดๆ  ละ  5  ท่อน 

นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด  ม.3  เชิญชวนกลุ่มวสิาหกิจ  (เกษตรอินทรีย์)  ในวันที่  14  ให้เอาของ

ไปขายในภาคเช้าที่อ าเภอ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่  ในเมื่อไม่มี  เราก็ประชุมกันมานาน

พอสมควรแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณผูเ้ข้าประชุมและผูเ้ข้าร่วมประชุมในสมัยสามัญ  สมัยที่ 

3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ครับ 

ปิดประชุมสภา เวลา  20.30  น. 

ลงช่ือ   เตรียม   แสนประกอบ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายเตรยีม แสนประกอบ) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

    (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   คมสันต์   นาสมพงษ์   ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายคมสันต ์  นาสมพงษ์) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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       ลงช่ือ     ไสว   วงศช์าลี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายไสว   วงศ์ชาลี) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

  รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้มีมติรับรองแล้ว  ในคราวการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  11  

สิงหาคม  2563 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 


