
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันที่  11  กุมภาพันธ์  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. 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. นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ สมาชิกสภา อบต. ณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ 

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 นางกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. ลากิจ 
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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. นายส าอาง  พันธ์พุฒ ผญบ.หว้ยโกเตีย้ ส าอาง  พันธ์พุฒ 

7. นายสมบัติ  เรยีนพิศ ผญบ.โนนมะค่า สมบัติ  เรียนพิศ 

8. นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.โนนศิลา สนั่น  ห่อยไธสง 

9. นายบุญเลิศ  กันโยทา ผญบ.หว้ยข่าเฒ่า บุญเลิศ  กันโยทา 

10. นายพัฒนา  กองเกิด ผญบ.หว้ยเชือก พัฒนา  กองเกิด 

11. นางพิกุล  เย็นสุวรรณ ผญบ.โนนศรีทอง พิกุล  เย็นสุวรรณ 

12. นางบุญเยี่ยม  พลพวก ผญบ.หนองเป็ด บุญเยี่ยม  พลพวก 

13. นายระพีพัฒน์  วงศน์้ านอง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ระพีพัฒน์  วงศน์้ านอง 

14. นายพิษณุ  หลอดค า นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ พิษณุ  หลอดค า 

15. นางสาวเทวี  แก่นท้าว หัวหนา้ฝา่ยการเงิน เทวี  แก่นท้าว 

16. จสต.ตุลา  ผูน้วนงาม เจ้าพนักงานป้องกันฯ จสต.ตุลา  ผูน้วนงาม 

17. นายสมส่า  ศรบีุญเรอืง ผช.ผญบ.หว้ยข่าเฒ่า สมส่า  ศรีบุญเรอืง 

18. นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด ประพันธ์  ปาทา 

19. นายนะโรง  ทนน้อย ผช.ผญบ.โนนส าราญ นะโรง  ทนน้อย 

20. นางชาลิสา  บุญเสนา หัวหนา้ส านักปลัด ชาลิสา  บุญเสนา 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  ,  ลากิจ  1  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  20  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่      

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  ,  ลากิจ  1  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  20  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอ

เรียนเชิญท่าน  นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชา

พระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ตามระเบียบ

วาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ แจ้ง 

- ส.อบต. กัลยา  ประจ าเมือง  ไปพบแพทย์ที่หนองบัวแดง 
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- เชญิผูเ้ข้าร่วมประชุมแจ้ง  ถ้าไม่มผีมขอเข้าระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมที่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไมค่รับ  ถ้าไม่มผีมขอมตริับรองรายงานครั้งที่

แล้วครับ 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลากิจ  1  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  เรื่องขออนุญาตใชท้ี่ดนิของทางราชการเพื่อสรา้งวัดป่าหว้ยข่าเฒา่และวัดท่าช้าง 

ประธานสภาฯ  เชญิ  เจ้าของพื้นที่ช้ีแจง 

นายบุญเลิศ  กันโยทา ผญบ.หว้ยข่าเฒา่  ม.2  ชีแ้จง 

- เรื่องขอผ่านสภาฯ  ตามเอกสารในมือของท่านสมาชิกทุกๆ  ท่าน  เพื่อด าเนินการ

ต่อไปในการเห็นชอบ  และได้ยื่นเอกสารต่อที่ประชุม  ดังตอ่ไปนี้ 

บ้านหว้ยข่าเฒ่า  ม.2 

ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูม ิ

วันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

เรื่อง  ขออนุญาตใชพ้ืน้ที่ป่า  ตามมาตรา  4(1)  แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

นายบุญเลิศ  กันโยทา  ประธานบ้านห้วยข่าเฒ่าและคณะกรรมการหมู่บ้าน  จึงขอเสนอ

ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ด้วยบ้านห้วยข่าเฒ่า  ม .2  ได้ประชุม

ประชาคมปรึกษาหารือเรื่องที่พักสงฆ์บ้านห้วยข่าเฒ่าที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีเนื้อที่  

22  ไร่  44  ตารางวา  อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้เป็นที่พักสงฆ์ได้ตรวจสอบสภาพ

พืน้ที่จรงิในปัจจุบันแลว้  ไม่มรีาษฎรถือครองท าประโยชน์ไม่มีปัญหาการร้องเรียน  และไม่

มีการคัดค้านจากราษฎรในพืน้ที่เกี่ยวกับการขอใชท้ี่ดนิ 

ในมติที่ประชุมเห็นชอบ 

ปิดประชุม  เวลา  20.00  น. 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือ  บุญเลิศ  กันโยทา 

นายบุญเลิศ  กันโยทา 

ผูใ้หญ่บ้านหว้ยข่าเฒา่  ม.2 
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บ้านหว้ยข่าเฒา่  ม.2 

ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูม ิ

วันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

เรื่อง  ขออนุญาตใชท้ี่ดนิของทางราชการเพื่อสรา้งวัดป่าห้วยข่าเฒ่าและวัดท่าช้าง 

เรียน  ท่านนายอ าเภอหนองบัวแดง 

ด้วยที่พักสงฆ์ป่าห้วยข่าเฒ่า  บ้านห้วยข่าเฒ่า  ม.2  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  

ได้ก่อตัง้มาตั้งแตป่ี  พ.ศ. 2501  ที่ดนิอยู่ในเขตทางราชการ  ป่าไม้  ตามมาตรา  4(1)  แห่ง

พระราชบัญญัติป่า ไม้   พ .ศ.  2484  อยู่ ในความดูแลของกรมป่าไม้กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มที่  113  แปลงที่  113/3  มีเนื้อที่ทั้งหมด  22  ไร่  

44  ตารางวา  ได้มีการสร้างอาคารเสนาสณะมาหลายปีแล้ว  แต่ยังไม่ได้ขอขึ้นทะเบียน

เป็นวัดที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายกระทรวง  ฉบับที่  1  (พ.ศ. 2501)  ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 2505 

ดังนั้น  คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านห้วยข่าเฒ่าทุกคน  จึงได้เรียนมายังท่าน

นายอ าเภอหนองบัวแดงเพื่อทราบ  และขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดป่า

หว้ยข่าเฒา่และวัดท่าช้าง 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือ  บุญเลิศ  กันโยทา 

นายบุญเลิศ  กันโยทา 

ผูใ้หญ่บ้านหว้ยข่าเฒ่า  ม.2 

 

บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร 

ที่พักสงฆ์หว้ยข่าเฒา่และพักสงฆ์ท่าช้าง 

บ้านหว้ยข่าเฒา่  ม.2 

ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูม ิ

เรื่อง  ยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎรในพื้นทึ่ตามโครงการก่อสร้างวัดป่าห้วยข่าเฒ่า

และวัดท่าช้าง 

เรียน  ผูอ้ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูม ิ

ตามที่ราษฎรในหมู่บ้านห้วยข่าเฒ่า  ม.2  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  เพื่อสร้าง

เป็นวัดป่าห้วยข่าเฒ่า  เนื้อที่ประมาณ  22  ไร่  44  ตารางวา  เพื่อให้เป็นไปตามแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี  23  มิถุนายน  

2563  ราษฎรในพื้นที่ยินยอมให้สร้างวัดป่าห้วยข่าเฒ่า  ตามวัตถุประสงค์และราษฎรใน

ชุมชนจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆ  จากทางราชการแต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับราษฎรใน

พืน้ที่  ข้าพเจ้านายสงวน  อุปราช  ก านันต าบลท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูม ิ หรอื 
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ผู้ใหญ่บ้านห้วยข่าเฒ่า  ม.2  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  ยินดีแก้ไขปัญหา

ราษฎรตอ่ไป 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือ  บุญเลิศ  กันโยทา 

นายบุญเลิศ  กันโยทา 

ผูใ้หญ่บ้านหว้ยข่าเฒา่  ม.2 

 

บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎรในพืน้ที่ 

ที่พักสงฆ์หว้ยข่าเฒา่และพักสงฆ์ท่าช้าง 

บ้านหว้ยข่าเฒา่  ม.2 

ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูม ิ

3  กุมภาพันธ์  2564 

เรื่อง  ยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎรในพื้นทึ่ตามโครงการก่อสร้างวัดป่าห้วยข่าเฒ่า

และวัดท่าช้าง 

เรียน  ผูอ้ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 

ตามที่ราษฎรในหมูบ่้านหว้ยข่าเฒา่  (คุ้มท่าช้าง) ม.2  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  

มีความประสงคข์อใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  เพื่อสร้างวัด

ท่าช้าง  เนื้อที่ประมาณ  13  ไร่  นั้น  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี  23  มิถุนายน  2563  ราษฎรใน

พื้นที่ยินยอมให้สร้างวัดท่าช้าง  ตามวัตถุประสงค์และราษฎรในชุมชนจะไม่เรียกร้อง

ผลประโยชน์ตา่งๆ  จากทางราชการ  แต่ถ้ามีปัญหารเกี่ยวกับราษฎรในพื้นที่  ข้าพเจ้านาย

สงวน  อุปราช  ก านันต าบลท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  หรือผู้ใหญ่บ้านห้วยข่า

เฒ่า  ม.2  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูม ิ ยินดีแก้ไขปัญหาราษฎรตอ่ไป 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือ  บุญเลิศ  กันโยทา 

นายบุญเลิศ  กันโยทา 

ผูใ้หญ่บ้านหว้ยข่าเฒา่  ม.2 

 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยตามที่ผู้ใหญ่บ้านนายบุญเลิศ  กันโยทา  น าเสนอ 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  บ้านโนนส าราญ  ดใีจด้วยที่ท่านด าเนนิการให้เป็นวัดให้ที่ถูกต้อง   

ทั้ง  2  วัด  เห็นดว้ย 

นายก  อบต.  สรุป  ม.2  บ้านหว้ยข่าเฒา่  ด าเนนิการในการสร้างวัดหว้ยข่าเฒา่และวัดท่าช้าง  เดิมเป็น 
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วัดในส่วนของ  ส.ป.ก.  ตรวจสอบแล้วไม่ใช่เป็นส่วนกรมป่าไม้ดูแลอยู่ที่น าเสนอเพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เพื่อเห็นชอบในการ

ด าเนนิการสรา้งวัดต่อไป 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดสอบถามอกีหรือไม่  ถ้าไม่มผีมขอถามมต ิ ท่านใดเห็นชอบในการ 

พิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัดป่าห้วยข่าเฒ่าและวัดท่าช้าง  ให้

ยกมอืขึน้ 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลากิจ  1  ท่าน 

4.2  เรื่องการโอนงบประมาณตั้งจา่ยใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประธานสภาฯ  เชญิ  คณะผูบ้ริหาร  น าเสนอ 

นายก  อบต.  น าเสนอ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่6 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   8  กุมภาพันธ์  2564 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ในการขออนุมัติการพิจารณาโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  2  รายการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบด าเนินงาน 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการ  “อบต.  สัญจรให้บริการประชาชน”    ตั้งไว้  30,000.-  บาท   

แผนงานการศกึษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา 

งบด าเนินงาน 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 
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2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ   ตั้งไว้  30,000.-  บาท                      

โอนลด  20,000.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  2  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  50,000.- บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมในการโอนลดมีท่านใดสงสัยอะไรหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมตใินการโอนลด   

จ านวน  2  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  50,000.-  บาท  (หา้หมื่นบาทถ้วน)  ให้ท่านยกมอืขึน้ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลากิจ  1  ท่าน 

โอนเพิ่ม จ านวน   ๑  รายการ  

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

งบด าเนินงาน 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ  

1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อไฟสัญญาณจราจร  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไฟสัญญาณ

จราจรพร้อมติดตั้ง  เพื่อเตือนภัยตามจุดเสี่ยงภายในต าบลท่าใหญ่   

ตั้งไว้  50,000.-  บาท 

โอนเพิ่ม  จ านวน  1  รายการ   เป็นเงินทั้งสิน้  50,000.- บาท  (หา้หมื่นบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  จ านวน  1  รายการ  ด้วยเหตุนี ้ 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอโอนเพิ่มงบประมาณ  เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2544  หมวด 4 การโอนและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อพจิารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา     
   (นายโกสิต    บุญเสนา) 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมีท่านใดสงสัยอะไรหรอืไม่ในการโอนเพิ่ม  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงิน 

ทั้งสิน้  50,000.-  บาท  (หา้หมื่นบาทถ้วน)  ถ้าไม่มีผมขอมต ิ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ยก

มอืขึน้ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลากิจ  1  ท่าน 

เชญิ  คณะผูบ้ริหาร  น าเสนอ 

นายก  อบต.  น าเสนอญัตติ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่ 7 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   8  กุมภาพันธ์  2564 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มาตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  3  รายการ 

แผนงานการศกึษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา 

งบด าเนินงาน 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ   ตั้งไว้  30,000.-  บาท   

คงเหลือ  10,000.-  บาท  โอนลด  10,000.-  บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์  

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

งบด าเนินงาน 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการรับ – ส่งเด็กยากจนและด้อยโอกาส  ตั้งไว้  600,000.-  บาท 

โอนลด  เป็นเงิน  40,000.-  บาท 

งานบริหารงานคลัง 

งบบุคลากร 
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หมวดรายจา่ย  เงนิเดือน  (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทรายจ่าย  เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 

3. เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  469,920.-  บาท 

โอนลด  90,000.-  บาท 

รวมโอนลด  จ านวน  3  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  140,000.- บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

ถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมในการโอนลด  3  รายการ  มีท่านใดสงสัยอะไรหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมตใิน 

การโอนลด  จ านวน  3  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  140,000.-  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

ถ้วน)  ท่านใดอนุมัตใิหย้กมอืขึน้ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลากิจ  1  ท่าน 

   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน  2  รายการ 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์กีฬา 

1. ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจง้  บ้านหว้ยโกเตีย้  หมู่ที่  11  ต.ท่าใหญ่        

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูม ิ เป็นเงิน  50,000.-  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 

งบด าเนินงาน 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ  

2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อไฟส่องสว่างถนนแบบพลังงานแสงอาทิตย์  (โซล่าเซลล์)   

ตั้งไว้  90,000.-  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

- โดมไฟแบบโซล่าเซลล์  LED  ขนาด  200  วัตต์ 

- เสาไฟส่งเดี่ยว  สูง  6  เมตร  ขนาด  4  นิว้  ปลายเสา  2  นิว้ 

- พร้อมตอม่อ  ขนาดฐาน  0.70  เมตร x 0.70  เมตร  ฐานบน  0.40  เมตร x 0.40  

เมตร  สูง  0.80  เมตร 

โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ จ านวน  2  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  140,000.- บาท  

(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
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เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  จ านวน  2  รายการ  ด้วยเหตุนี ้ 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอโอนเพิ่มงบประมาณ  เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน 

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  ถามที่ประชุมในการโอนมาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น   

   140,000.-  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  มีท่านใดเห็นชอบในการอนุมัตใิห้ยกมอืขึน้ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลากิจ  1  ท่าน 

4.3  ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ 

เชญิที่ประชุมเสนอวาระการประชุม 

นายบุญจันทร์  เลิศวิไล ส.อบต.  ม.4  บ้านโนนศรีสง่า  เสนอ  4  สมัย 

   ผูร้ับรอง 1.  นายประมงค ์ ศรพีลเล่ย์ 

     2.  นายเด่น  สงิห์ชัย 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านอื่นเสนออีกหรอืไม่  ไม่ม ี ก็ขอสรุปเป็น  4  สมัย 

   สมัยที ่ 2 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต.  ม.1  บ้านหนองเป็ด  เสนอ  1 – 15  พฤษภาคม  2564 

   ผูร้ับรอง 1.  นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

     2.  นายค าแปลง  นะวะศรี 

   สมัยที่  3 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต.  ม.9  บ้านหว้ยเชือก  เสนอ  10 – 24  สิงหาคม  2564 

   ผูร้ับรอง 1.  นายเสาร์  เต้หนองเป็ด 
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     2.  นายประมงค ์ ศรพีลเล่ย์ 

   สมัยที่  4 

นายสุรีรัตน ์ พาจันทร์ ส.อบต.  ม.1  บ้านหนองเป็ด  เสนอ  1 – 15  พฤศจกิายน  2564 

   ผูร้ับรอง 1.  นายค าแปลง  นะวะศรี 

     2.  นายเด่น  สงิห์ชัย 

   สมัยที่  1 

นายสมพงษ์  เทียงดี ส.อบต.  ม.5  บ้านโนนศรีทอง  เสนอ  1 – 15  กุมภาพันธ์  2564 

   ผูร้ับรอง 1.  นายเสาร์  เต้หนองเป็ด 

     2.  นายประมงค ์ ศรพีลเล่ย์ 

สรุปสมัยประชุมสภาฯ 

สมัยที่  2 วันที่   1 – 15  พฤษภาคม  2564 

สมัยที่  3 วันที่   10 – 24  สิงหาคม  2564 

สมัยที่  4 วันที่   1 – 15  พฤศจกิายน  2564 

สมัยที่  1 วันที่   1 – 15  กุมภาพันธ์  2564 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอใหม่ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุมเสนอปัญหาในชุมชนของตนเอง 

นายบุญจันทร์  เลิศวิไล ส.อบต.  ม.4  บ้านโนนศรีสงา่  เสนอปัญหาเนื่องจากได้รับงบประมาณไปท าถนนนั้นยังไม่ 

ถึงเป้าหมาย  เหลืออีกประมาณ  200  เมตร  ขอความอนุเคราะหก์่อสร้างต่อจากฝา่ย

บริหาร 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  บ้านโนนส าราญ  เสนอเรื่องถนนสายบ้านโนนศรีสงา่ช ารุดหาวิธีแก้ไข 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สัญจรไปมา 

นายประมงค์  ศรพีลเล่ย์  ส.อบต.  ม.4  บ้านโนนศรีสง่า  เสนอเรื่องถนนขอต่ออกี  200  เมตร  พอจะมี 

งบประมาณให้หรอืไม่ครับ 

- เรื่องถนนในโครงการด้านทหารจะด าเนินการนั้น  เมื่อไหร่จะมาด าเนินการซ่อมถนนที่

ช ารุด  เพราะถนนช ารุดมาก  ล าบากในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรตอ้งให้รถไถ

ปรับเกรดพืน้ที่ช่ัวคราว 

นายคมสันต์  นาสมพงษ์  ส.อบต.  ม.3  บ้านโนนสะอาด  เสนอ 

- เรื่องความต้องการเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

- เรื่องขอความอนุเคราะหใ์นการซ่อมโซล่าเซลล์ปั่นน้ าประปาเพื่ออุปโภคบริโภค 

นายสมใจ  ดาหนองเป็ด  ส.อบต.  ม.10  บ้านโนนส าราญ  เสนอ 

- เรื่องเครื่องออกก าลังกายก็มีความตอ้งการเหมอืนกัน 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต.  ม.1  บ้านหนองเป็ด  เสนอ 
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- เรื่องการขอน้ าอุปโภคบริโภค 

- เรื่องซ่อมแซมฝายน้ าล้น 

- เรื่องถนนแอสฟัลติกส่งมานานแลว้หาย  ฝากถึงฝา่ยบริหารด้วยครับ 

นายก  อบต.  -    ม.4  โครงการของทางทหารหาบ่อลูกรัง  สรุปคือลูกรังบ้านใดมีช่วยแจง้นายกด้วย   

บ่อดนิอยู่ใกล้งานก็จะเสร็จเร็ว 

- เรื่องการซ่อมแซมฝายมีแผนซ่อมแซมอยู่แลว้ครับ 

- ถนนแอสฟัลติก  ม.1  ก็ต้องไปดูก่อนวา่ยังขาดอะไร 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนออะไรอีกหรอืไม่  ในเมื่อไม่มีเราก็ประชุมกันมาพอสมควรแล้ว  

ผมขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม  ในสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  

ประจ าปี  พ.ศ.  2564  ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมสภา เวลา  17.30  น. 
 

ลงช่ือ   เตรียม   แสนประกอบ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายเตรยีม แสนประกอบ) 

       เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต 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  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  

11  กุมภาพันธ์  2564 
 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


