
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  4  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันที่  23  กันยายน  พ.ศ. 2564 

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. อนัน    ค าพร 

10. นายค าแปลง  นะวะสี สมาชิกสภา อบต. ค าแปลง  นะวะสี 

11. นางบุญมี  หล้าค าภา สมาชิกสภา อบต. บุญมี  หล้าค าภา 

12. นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ สมาชิกสภา อบต. ณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ 

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 นายสมพงษ์  เทียงดี สมาชิกสภา อบต. ลา 
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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. นางนฤชล  พิมเพ็ง ปลัด อบต. นฤชล  พิมเพ็ง 

5. นายสงวน  อุปราช ก านัน สงวน  อุปราช 

6. นางพิกุล  เย็นสุวรรณ ผญบ.โนนศรีทอง พิกุล  เย็นสุวรรณ 

7. นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด ประพันธ์  ปาทา 

8. นายประยุธ  กันโยทา ผญบ.โนนศรีสงา่ ประยุธ  กันโยทา 

9. นางชาลิสา  บุญเสนา หัวหนา้ส านักปลัด ชาลิสา  บุญเสนา 

10. นายสมบัติ  เรยีนพิศ ผญบ.โนนมะค่า สมบัติ  เรียนพิศ 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  ลา  1  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  10  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่      

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  ลา  1  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  10  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอเรียน

เชิญท่าน  นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระ

รัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยวสิามัญ  ครัง้ที่  4  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ตามระเบียบวาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -   แจ้งเรื่องการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ซึ่งระเบียบ  ข้อหา้ม  ตามเอกสารที่ 

      แจกใหก้ับทุกท่าน  

- แจ้งเรื่องการย้ายของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

- แจ้งพรุ่งนี้เชิญสมาชิกสภาฯ  ร่วมกิจกรรม  ร่วมกันเก็บโต๊ะ  เตียง  ฯลฯ  ที่ศูนย์พัก

คอยโรงเรียนบ้านภูนกเขียน 

นายก  อบต.  แจ้ง 

- แจ้งให้หัวหนา้พิษณุถ่ายภาพที่ระลึกใหก้ับสมาชิกทุกท่าน 

- แจ้งเรื่องการสู่ขวัญปลัดและนายช่าง  ในวันที่  29  กันยายน  2564  เวลา  17.00  น.  

ในการเดินทางไปส่ง  ในวันที่  1  ตุลาคม  2564  

- แจ้งในวันที่  30  กันยายน  2564  ถวายเพลพระ  เวลา  10.00  น. 

- แจ้งกรมทรัพยากรธรรมชาติพเิศษ  เขต  5  ลงพืน้ที่  ม.6  และโนนยอ 

- แจ้งการรวมกลุ่มบ่อบาดาลขนาดใหญ่ในต าบลซึ่งได้รับแล้ว  1  แห่ง  คือ  บ้านหว้ย

เชอืก 
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- แจ้งเรื่องเก็บของ  เก็บสถานที่โรงเรยีนบ้านภูนกเขียน  เชน่  เต้นท์  เตียง  ฯลฯ 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  เสนอ  กราบนิมนต์พระทุกรูปในต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  แจ้งโครงการบ้านสวยเมืองสุข  เชญิสมาชิกสภาฯ  รว่มกิจกรรมบ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  3  

ในการประกวดคุ้มต่างๆ  ใส่เสือ้สีเหลอืง 

นายก  อบต.  แจ้ง 

- เรื่องโครงการบ้านสวยเมืองสุข  น าโดย  ผู้ใหญ่บ้านประพันธ์  ปาทา  และ  ส.อบต. 

คมสันต์  นาสมพงษ์  เชิญสมาชิกสภาฯ  เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติแก่เจา้ของพื้นที่     

โดยเชิญ  ปลัดอ าเภอ  พัฒนาการอ าเภอ  ฯลฯ  เป็นคณะกรรมการและประทาน

อาหารด้วย 

นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด  ม.3  ขอขอบคุณประธานสภาฯ  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน   

และในการนามตัวแทนของฝา่ยปกครองขอขอบคุณในโครงการต่างๆ  และจะพัฒนาต่อไป 

ปลัด  อบต.  แจ้ง 

- แจ้งเรื่องระเบียบการเลือกตั้งตามเอกสารที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับแล้วและเตรียม

เอกสารให้ครบในการลงสมัครรับเลือกตั้งฯ 

- แจ้งเรื่องขอคัดส าเนาเสียภาษีที่อ าเภอหนองบัวแดง 

- ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร  ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ในการเข้ามาท างาน

ตั้งแต ่ พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมที่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ครับ  ถ้าไม่มผีมขอมตริับรองรายงานครั้งที่

แล้วครับ 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ  4.1 เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

เชญิ  คณะผู้บริหาร  น าเสนอ 

นายก  อบต.  เสนอ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่ 18 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   20  กันยายน  2564 

เรื่อง   ขออนุมัตกิารพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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ตามที่ได้ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  วันที่  5  เมษายน  2564 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีมติอนุมัติการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แล้วนั้น  ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เพื่อขอ

อนุมัติการพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการซ่อมแซมฝาย คสล. แบบน้ าล้นผ่าน  

ข้างโรงเรียนบ้านหนองเป็ด  เป็นโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนาง

แสงรุ่ง ปราณบีุตร ถึง บ้านนายส าฤทธิ์  ศิรชิาติ  มรีายละเอียดดังนี้  

โครงการเดิม 

1. โครงการซ่อมแซมฝาย  คสล. แบบน้ าล้นผ่านข้างโรงเรียนบ้านหนองเป็ด  บ้านหนอง

เป็ด  หมู ่1  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  118,000.- บาท   

ปริมาณงาน  จุดที่  1  พืน้ที่ถมดิน  318  ตารางเมตร  ลึก  4  เมตร  จุดที่  2  พื้นที่ถมดิน  

238  ตารางเมตร  หรอืมีปริมาตรดินถมไม่นอ้ยกว่า  2,124  ลูกบาศก์เมตร  ติดตั้งเสาเข็ม  

จุดละ  80  ต้น  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  

1  ป้าย 

โครงการการโอนเปลี่ยนแปลงใหม่ 

1. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนางแสงรุ่ง  ปราณีบุตร ถึง บ้าน

นายส าฤทธิ์  ศิริชาติ  บ้านหนองเป็ด  หมู่ 1  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ    

ตั้งไว้  112,000.- บาท 

ปริมาณงาน  กว้าง  4  เมตร  ยาว  86  เมตร  หนา  4  เซนติเมตร  หรือมีปริมาณพื้นผิว

จราจรไม่น้อยกว่า  344  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  

จ านวน  1  ป้าย 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอน

เปลี่ยนแปลง  จ านวน  1  โครงการ  ด้วยเหตุนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงนิ   การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ  89  เป็นอ านาจอนุมัติ

ของสภาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป   

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   หมวด  8  

เงินสะสม  ข้อ  89 (1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรอืกิจการที่เป็นการ 
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เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ

เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี ้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หรอืตามที่กฎหมายก าหนด  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา     

   (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุม  ตามที่คณะผู้บริหารน าเสนอมีท่านใดมีข้อซักถามหรอืไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอ 

มตใินการอนุมัตใิห้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเดิมมาเป็นโครงการใหม่  ท่านใด

อนุมัตใิห้ยกมอืขึน้ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

   เชญิคณะผูบ้ริหารน าเสนอญัตติตอ่ไปครับ 

นายก  อบต.  น าเสนอญัตติ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่ 19 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   20  กันยายน  2564 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้

พจิารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  10  รายการ 

แผนงานการศกึษา  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา 

งบด าเนินงาน 

หมวดค่าวัสดุ  ค่าวัสดุก่อสร้าง 

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้วัสดุก่อสรา้ง  ส าหรับด าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  

ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เป็นเงิน  100,000.- บาท 

งบเงินอุดหนุน 

หมวดเงินอุดหนุน 

2. เพื่ออุดหนุนโครงการปลูกพืชปลอดสารพิษและเลีย้งปลาตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง   เป็นเงิน  20,000.-  บาท 
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3. เพื่ออุดหนุนโครงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง   เป็นเงิน  20,000.-  บาท 

4. เพื่ออุดหนุนโครงการตอ่ยอดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา  เป็นเงิน 20,000.- บาท 

5. เพื่ออุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน  20,000.-  บาท 

6. เพื่ออุดหนุนโครงการโรงเรียนต าบลท่าใหญ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับชาติ  

o-net  ประจ าปีการศกึษา  2564 เป็นเงิน  20,000.-  บาท 

กองการศกึษา 

แผนงานการศกึษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา 

หมวดรายจา่ย  ค่าตอบแทน 

ประเภทรายจ่าย   

7. เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือบุตร  คงเหลอืก่อนโอน  14,900.-  บาท  จ านวนเงนิขอ  

โอนลด  เป็นเงิน  14,900.- บาท 

8. เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าเชา่บ้าน  คงเหลอืก่อนโอน  915.- บาท  จ านวนเงินขอโอนลด   

เป็นเงิน  100.- บาท 

แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑก์ารเกษตร 

9. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องอัดฟาง  รุ่นอัดด้านบน  ขนาดก้อนฟางกว้าง  40*40  ซม.  

พร้อมตดิตั้งเครื่องดเีซล เป็นเงิน  110,000.-  บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

10. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการให้บริการผูป้่วยฉุกเฉินและบริการหนว่ยกู้ชีพ – กู้ภัย          

ต าบลท่าใหญ่ เป็นเงิน  16,000.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  10  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  330,000.- บาท  (-สามแสนสามหมื่นบาท

ถ้วน-) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุม  ตามที่คณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้น าเสนอการโอน 

ลด  จ านวน  10  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  330,000.- บาท  นั้น  มีท่านใดซักถามอะไร

หรอืไม่ในเมื่อไม่มผีมขอมตใินที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบอนุมัตใิห้ยกมอืขึน้ 
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   มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน  5  รายการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน   

หมวดรายจา่ย  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการขยายท่อส่งน้ าประปา  PVC.  ภายในหมู่บ้าน  จากร้านซ่อมคาราบาว –   

บ้านนางจ าปี  ฤาชา  บ้านหนองเป็ด  หมู่  1  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ    

ตั้งไว้  45,000.- บาท   

ปริมาณงาน  วางท่อ  PVC. ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน  Ø2”  ช้ัน  8.5  จ านวน  88  ท่อน  

หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า  350  เมตร  พร้อมขุดดินฝังกลบลึกไม่น้อยกว่า  0.30 เมตร  

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

2. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านโนนส าราญ  หมู่  10  ต.ท่าใหญ่          

อ.หนองบัวแดง   จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  118,000.-  บาท  

ปริมาณงาน  ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  ขนาดความจุ  10  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ 

อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

3. โครงการขยายท่อสง่น้ าประปา  PVC. ภายในหมูบ่้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ต.ท่าใหญ่           

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  ตัง้ไว้  60,000.- บาท   

ปริมาณงาน  วางท่อ  PVC. ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน  Ø2 1/2” ช้ัน  8.5 จ านวน 83 ท่อน  

หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า  330  เมตร  พร้อมขุดดินฝังกลบลึกไม่น้อยกว่า  0.30 เมตร  

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

4. โครงการขยายท่อสง่น้ าประปา  PVC. ภายในหมู่บ้าน  บ้านภูนกเขียน หมู่ 7 ต.ท่าใหญ่           

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  ตัง้ไว้  92,000.- บาท   

ปริมาณงาน  วางท่อ  PVC. ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน  Ø2 1/2” ช้ัน  8.5 จ านวน 125 ท่อน  

หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า  500  เมตร  พร้อมขุดดินฝังกลบลึกไม่น้อยกว่า  0.30 เมตร  

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

ส านักปลัด 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
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5. ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาง  จ านวน  2  ล า  ล าละ  7,500.-  บาท   

ตั้งไว้  15,000.-  บา 

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๕ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 330,000.-บาท  

(-สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอน

งบประมาณตั้งจ่ายใหม่  จ านวน  5  โครงการ  ด้วยเหตุนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบลและเกิดประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชน   

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  ถามที่ประชุม  ตามที่คณะผู้บริหารน าเสนอมีท่านใดมีข้อซักถามหรอืไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอ 

มตใินการอนุมัติเห็นชอบในการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายใหม ่ จ านวน  5  รายการ  รวม

เป็นเงินทั้งสิน้  330,000.-  บาท  ท่านใดอนุมัตใิห้ยกมือขึน้ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

   4.2  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

   เชญิ  ผูบ้ริหารน าเสนอญัตติ 

นายก  อบต.  น าเสนอญัตติ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่  20 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   20  กันยายน  2564 

เรื่อง   ขออนุมัตกิารพิจารณาการจา่ยขาดเงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ด้วยคณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เพื่อขออนุมัติการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ านวน  5  โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้  

1. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  จากนานางล าดวน    

ถาวงษ์กลาง – นานายผ่อง  คงอาษา  บ้านห้วยข่าเฒ่า  หมู่  2  ต.ท่าใหญ่  อ.หนอง

บัวแดง  จ.ชัยภูมิ  ตั้งไว้  116,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  4  เมตร  ยาว  1,045  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  หรือ

มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  209  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอดสาย  

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

2. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  สายที่  1  จากไร่นาย

ศักดิ์ชัย  กลางเมืองขวา – นานายสมบูรณ์  เวียงจันทร์  สายที่  2  จากไร่นายสมศักดิ์  

ซ้ายหนองขาม – ไร่นางไย  ศรีพลเล่ห์  บ้านโนนศรีสง่า  หมู่  4  ต.ท่าใหญ่  อ.หนอง

บัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  152,000.-  บาท   

ปริมาณงาน  ลงหนิคลุก  สายที่  1  กว้าง 5 เมตร  ยาว 500 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  

สายที่  2  กว้าง 5 เมตร  ยาว  590  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า  272.50  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ  ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนด  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

3. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายทองถิ่น  หมื่นทุม  ถึง  บ้าน

นายเชษฐา  รักษาบุญ  บ้านหว้ยโกเตี้ย  หมู่  11  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  

ตั้งไว้  236,000.- บาท   

ปริมาณงาน  กว้าง  4  เมตร  ยาว  182  เมตร  หนา  4  เซนติเมตร  หรือมีปริมาณพื้นผิว

จราจรไม่น้อยกว่า  728  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  

จ านวน  1  ป้าย 

4. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายค าแปลง  ชมนาวัง  ถึง บ้าน

นางสมหวัง  รม่จันทร์  บ้านโนนศรีทอง  หมู่  5  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  

ตั้งไว้   279,000.-  บาท  

ปริมาณงาน  กว้าง  5  เมตร  ยาว  175  เมตร  หนา  4  เซนติเมตร  หรือมีปริมาณพื้นผิว

จราจรไม่น้อยกว่า  875  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  

จ านวน  1  ป้าย 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากทางหลวง  หมายเลข  2359 – บ้าน

นายทองอาน  นาแก้ว  บ้านโนนมะค่า  หมู่  6  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  

ตั้งไว้  70,000.-  บาท 
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ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร  กว้าง  2.5  เมตร  ยาว  55  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ

มีพื้นที่  คสล. ไม่น้อยกว่า  137.50  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

รวมการจ่ายเงินสะสม  จ านวน  5  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  853,000.- บาท        

(-แปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัตติ่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ านวน  5  โครงการ  ด้วยเหตุนี้  คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ  89 

เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป  

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  หมวด  8  

เงินสะสม  ข้อ  89 (1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการ

เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ

เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี ้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หรอืตามที่กฎหมายก าหนด  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา    

   (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ 

   รายงานเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 

   ณ  วันที่  17  กันยายน  2564 

   เงินสะสม  ณ  ปัจจุบันตามบัญชแียกประเภท    21,024,690.23 

   บวก  การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชไีปปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

    -  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 

    -  ทรัพยส์ินเกิดจากเงนิกู้ 

   หัก  การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชไีปปีงบประมาณ  2564 

- รายจ่ายค้างจ่าย        4,959,200.00   
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คงเหลือเงินสะสมหลังหักการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชไีปปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564       16,065,490.23 

หัก  บันทึกทรัพย์สินทางการเงินปี  2564  จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญช ี   

9,301,974.10 

   หัก  ลูกหนี้ค่าภาษี           0.00 

   หัก  ลูกหนี้ความผดิทางละเมิด          156,000.00 

   หัก  จ่ายขาดเงิสะสมอนุมัติแล้วยังไม่ได้เบิกจ่าย      1,866,000.00 

   หัก  จ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว    3,888,000.00 

   เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  ณ  วันที่  17  กันยายน  2564     853,516.13 

   รายงานข้อมูลรายรับ  รายจา่ย  ณ  วันที่  17  กันยายน  2564 

   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับ

ที่ 
ประเภท ประมาณการรายรับ 

รายรับจรงิ 

1 ต.ค. 2563 –  

17 ก.ย. 2564 

สูง / ต่ า กว่า

ประมาณการ 
หมายเหตุ 

1 รายได้จัดเก็บเอง 158,843.00 688,673.81 29,830.81  

2 รายได้ภาษีจัดสรร 22,399,558.00 20,858,667.18 1,540,890.82  

3 เงินอุดหนุนทั่วไป 26,441,599.00 30,200,855.70 3,759,256.70  

 รวม 49,500,000.00 51,748,196.69 2,248,196.69  

 

ล าดับ

ที่ 
ประเภท ประมาณการรายจ่าย 

รายรับจรงิ 

1 ต.ค. 2563 –  

17 ก.ย. 2564 

หมายเหตุ 

1 งบบุคลากร 8,958,792.00 8,114,543.23  

2 งบด าเนินงาน 10,486,384.00 9,044,735.74  

3 งบลงทุน 8,161,290.00 6,960,200.00  

4 งบเงินอุดหนุน 6,046,556.00 5,942,942.37  

5 รายจ่ายอื่น - -  

6 รายจ่ายงบกลาง 15,846,978.00 15,808,361.00  

 รวม 49,500,000.00 45,870,782.34  

 

   หมายเหตุ  พิมพ์รายงานรับ – จา่ยเงิน  จากระบบ  e-LAAS   

ณ  วันที่  17  กันยายน  2564 
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ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุม  จากคณะผูบ้ริหารน าเสนอญัตติที่  20 / 2564  มีท่านใดสงสัยหรอืไม่ 

ถ้าไม่มีผมขอมตเิห็นชอบอนุมัตใินการจา่ยขาดเงินสะสม  จ านวน  5  โครงการ  จ านวนเงิน

ทั้งสิน้  853,000.-  บาท  ท่านใดเห็นชอบให้ยกมอืขึน้ 

   มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

   4.3  เรื่องการกันเงินไว้เบิกตัดปี  ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

   เชญิผูบ้ริหารน าเสนอ 

นายก  อบต.  น าเสนอ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่  21 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   20  กันยายน  2564 

เรื่อง  ขออนุมัตกิันเงนิไว้เบิกตัดปี  ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติตอ่สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เพื่อขออนุมัตกิันเงนิไว้เบิกตัดปี  ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ านวน  4  โครงการ  ดังนี้  

1. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  จากนานางล าดวน    

ถาวงษ์กลาง – นานายผ่อง  คงอาษา  บ้านห้วยข่าเฒ่า  หมู่  2  ต.ท่าใหญ่  อ.หนอง

บัวแดง  จ.ชัยภูมิ      ตั้งไว้  116,000.-  บาท   

ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  4 เมตร  ยาว 1,045  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  หรือมี

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  209  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอดสาย  

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

2. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  สายที่  1  จากไร่นาย

ศักดิ์ชัย  กลางเมืองขวา – นานายสมบูรณ์  เวียงจันทร์  สายที่  2  จากไร่นายสมศักดิ์  

ซ้ายหนองขาม – ไร่นางไย  ศรีพลเล่ห์  บ้านโนนศรีสง่า  หมู่  4  ต.ท่าใหญ่  อ.หนอง

บัวแดง  จ.ชัยภูมิ  ตัง้ไว้  152,000.-  บาท   

ปริมาณงาน  ลงหนิคลุก  สายที่  1  กว้าง 5 เมตร  ยาว 500 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  

สายที่  2  กว้าง 5 เมตร  ยาว 590 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า  272.50  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ  ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลก าหนด  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

3. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  จากที่นายทองดี  จิตร

หมั่น – ที่นายอยู่  พรมรินทร์  บ้านโนนส าราญ  หมู่  10  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  

จ.ชัยภูมิ  ตั้งไว้  113,000.-  บาท   
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ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  4 เมตร  ยาว 935 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  หรือมี

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 187 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ช้ัน 3 ศก.0.60 เมตร  

ยาว 1.00 เมตร  จ านวน 7 ท่อน  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนด พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

4. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  จากนานางจอมศรี  

แสนเมือง – นานายบุญเทา  ไตรพงษ์  บ้านห้วยโกเตี้ย  หมู่  11  ต.ท่าใหญ่  อ.หนอง

บัวแดง  จ.ชัยภูม ิ ตั้งไว้  171,000.-  บาท   

ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  4 เมตร  ยาว 1,500 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  หรือมี

ปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ช้ัน 3 ศก. 0.30 เมตร  

ยาว 1.00 เมตร  จ านวน 6 ท่อน  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอดสาย ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนด พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

รวมเป็นเงินทั้งสิน้  552,000.-  บาท   

เหตุผล 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายการค่าใช้จ่ายที่

ไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จงึขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัด

ปี  กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกัน

เงิน  ข้อ  59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานขออนุมัตกิันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี  เป็นอ านาจอนุมัติของ

สภาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา 

    (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุม  มีท่านใดสงสัยหรือไม ่ ถ้าไม่มผีมขอมตใินการอนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี  ที่ยัง 

ไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ท่านใดเห็นชอบอนุมัตใิห้ยกมอืขึน้ 

   มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  เชญิผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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นายก  อบต.  เสนอ  โครงการขนาดใหญ่เกินศักยภาพของต าบลท่าใหญ่  ในแผนการพัฒนาบาง 

โครงการมีอยู่ในแผนแลว้  แตบ่างโครงการยังไม่ปรากฎ  ขอสภาเห็นชอบในการด าเนินการ

ต่อไป 

1. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  บ้านโนนส าราญ  ม.10  ต.ท่าใหญ่  

ตามแบบกรมชลประทานก าหนด 

2. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบล้นผ่านล าน้ าเจา  ท่าหินลาด  บ้านโนนส าราญ  ม.10  

ตามแบบกรมชลประทานก าหนด 

3. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบล้นผ่านล าน้ าเจา  ท่าไร่นายพรชัย  ข่าขันมะลี  บ้าน

โนนส าราญ  ม.10  ตามกรมชลประทานก าหนด 

4. โครงการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  บ้านห้วยข่าเฒ่า  ม.2  (คุ้มท่าช้าง)  ท่าไร่นายวีระ  

กองเลิศ  ตามกรมชลประทานก าหนด 

5. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบล้นผ่านล าน้ าชี  ขดน้ าอ้อม  บ้านหนองเป็ด  ม.1      

ต.ท่าใหญ่  ท่าไร่นายส าเนียง  โลมะบุตร  ตามแบบกรมชลประทานก าหนด 

6. โครงการก่อสร้างสถานสีูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าล าน้ าชี  ท่าวังหิน  บ้านหนองเป็ด  ม.1  

ตามแบบกรมชลประทานก าหนด   

7. โครงการก่อสร้างประตูปิดเปิดน้ าล าน้ าชี  บ้านหนองเป็ด  ม.1  ปากล าน้ าเจาลงล าน้ าชี  

เพื่อกักเก็บน้ าให้มีที่ปิดเปิดที่ได้มาตรฐานในการบริหารจัดการป้องกัน  ตามแบบกรม

ชลประทานก าหนด 

8. โครงการก่อสร้างจุดกระจายน้ าที่พนังโนนยอ  บ้านโนนศิลา  ม.8  ตามแบบกรม

ชลประทานก าหนด 

9. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าชีบนระหว่างบ้านห้วยข่าเฒ่า  ม.2  และบ้านโนนศรีสง่า  

ม.4  ล าน้ าชี  ตามแบบกรมชลประทานก าหนด 

10. โครงการก่อสร้างฝานน้ าล้นล าห้วยข่าเฒ่า  บ้านโนนศรีทอง  ม .5  ตามแบบกรม

ชลประทานก าหนด 

11. โครงการจุดกระจายน้ า  บ้านโนนมะคา่  ม.6  ตามแบบกรมชลประทานก าหนด 

12. โครงการก่อสร้างจุดกระจายน้ า  บ้านห้วยข่าเฒ่า  ม.2  ตามแบบกรมชลประทาน

ก าหนด 

13. โครงการกลุ่มอาชีพ  เลี้ยงสัตว์  ปลูกพืช  ฯลฯ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุม  มีท่านใดสงสัยในโครงการหรอืไม่  ในเมื่อไม่มผีมขอถามมติท่านใดเห็นชอบ 

ในการบรรจุเข้าในแผน  และสามารถน าไปด าเนนิการได้ทั้ง  13  โครงการ  ให้ยกมือขึน้ 

มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

ลา  1  ท่าน 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุม 

สจ. อ านาจ  ศรหีลง ท่านมคีวามภาคภูมใิจมากที่ได้มาเข้าร่วมประชุมและจะพยายามหาวิธีทุกวิธีที่จะน า

โครงการมาช่วยชาวต าบลท่าใหญ่  ขอขอบคุณทุกๆ  ท่าน  ที่ให้ความรว่มมอื 

นายก  อบต.   โครงการโซล่าเซลล์ให้ท่านส่งเอกสารในวันจันทร์ด้วย  เพื่อ  สจ.  จะได้น าไปส่งท่าน

รัฐมนตรตี่อไป 

ประธานสภาฯ มีท่านใดอีกหรอืไม่  เราก็ประชุมมานานพอสมควรต่อเวลาแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณผูเ้ข้า

ประชุมและผูเ้ข้าร่วมประชุม ในสมัยวิสามัญ  ครั้งที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  ขอปิด

ประชุมครับ 

ปิดประชุมสภา เวลา  16.30  น. 

ลงช่ือ   เตรียม   แสนประกอบ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายเตรยีม แสนประกอบ) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

    (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   คมสันต์   นาสมพงษ์   ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายคมสันต ์  นาสมพงษ์) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

       ลงช่ือ     ไสว   วงศช์าลี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายไสว   วงศ์ชาลี) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

  รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้มีมติรับรองแล้ว  ในคราวการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  

24  สิงหาคม  2564 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


