
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันที่  8  มกราคม  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. 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. นายไสว  แก้วศรฟีอง เลขานุการนายก  อบต. ไสว  แก้วศรฟีอง 

5. นางนฤชล  พิมเพ็ง ปลัด อบต. นฤชล  พิมเพ็ง 

6. นายสงวน  อุปราช ก านันต าบล สงวน  อุปราช 

7. นางจันเพ็ญ  หิตะปิตะนันต์ ผอ.รร.ศรสีว่างสามัคคี จันเพ็ญ  หิตะปิตะนันต์ 

8. นายเรอืงฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ ผอ.รร.บ้านโนนศรีทอง เรืองฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ 

9. นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.โนนศิลา  ม.8 สนั่น  ห่อยไธสง 

10. นายบุญเลิศ  กันโยทา ผญบ.หว้ยข่าเฒ่า  ม.2 บุญเลิศ  กันโยทา 

11. นายณรงค์ฤทธิ์  ชมนาวัง การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ณรงคฤ์ทธิ์  ชมนาวัง 

12. นางสริิกร  จันสมุทร ผญบ.โนนส าราญ  ม.10 นะโรง  ทนน้อย 

13. จ.ส.ต.ตุลา  ผูน้วนงาม เจ้าพนักงานป้องกันฯ จ.ส.ต.ตุลา  ผูน้วนงาม 

14. นางชาลิสา  บุญเสนา หัวหนา้ส านักปลัด ชาลิสา  บุญเสนา 

15. นายระพีพัฒน์  วงศน์้ านอง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ระพีพัฒน์  วงศน์้ านอง 

16. นางสาวเทวี  แก่นท้าว หัวหนา้ฝา่ยการเงิน เทวี  แก่นท้าว 

17. นางสาวกัลยากร  ค าเรืองศรี ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ กัลยากร  ค าเรอืงศรี 

18. นายส าอาง  พันธ์พุฒ ผญบ.หว้ยโกเตีย้  ม.11 ส าอาง  พันธ์พุฒ 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  18  ท่าน 

เริม่ประชุมเวลา  10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่      

มีผู้เข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  18  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่าน  

นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระรัตนตรัย  

และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยวสิามัญ  ครัง้ที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ตามระเบียบวาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ เชญิคณะบริหาร 

นายก  อบต. แจ้ง 

- เรื่องไฟฟ้า  ในการประชุมครั้งนีม้ีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาร่วมประชุมด้วย  ใครมีขอ้

ซักถามในเรื่องไฟฟ้าตก  ไฟฟ้าไม่มี  หรอืปัญหาใดๆ  เชิญซักถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า

ได้เลยและได้จา่ยงบประมาณให้กับไฟฟ้าแล้ว  ให้ไปรับใบเสร็จจากการไฟฟ้าได้เลย 
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- เรื่องโรงเรียนในสถานการณ์โควิด  ก็คงจะเป็นหน้าที่ของ  รพ.สต.  ด าเนนิการ  และใน

ส่วนที่ต้องด าเนินการป้องกัน  เชน่  ตลาดนัดคลองถม 

- เรื่องการป้องกันการระบาดโรคโควิดของแต่ละหมู่บ้าน  รพ.สต.  ก็ได้มอบเจล  

หน้ากากอนามัย  และเครื่องวัดอุณหภูมิ  ถ้าไม่เพียงพอสามารถเบิกได้ที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

- สรุป  ต้องมีการเฝา้ระวังประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัด  28  จังหวัดนั้น  ให้รีบแจง้

เจ้าหน้าที่ทราบ 

- เรื่องโรงเรียน  เป็นเรื่องนมและอาหารกลางวันก็ใหเ้จ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบติดตามดูแล 

- เรื่องงานกีฬาประชาชนเลื่อนออกไป 

- เรื่องงานกีฬาชมรมผูสู้งอายุ  ก็ต้องเลื่อนโดยไม่มีก าหนด 

- เรื่องปฏิทินปีใหม่นัน้  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแลว้ 

- เรื่องงานเจา้พ่อพญาแลนั้นเลื่อนไมม่ีก าหนด  แตก่ารถวายชา้งยังถวายอยู่ 

- เรื่องโครงการทางทหารเริ่มด าเนนิการแล้วครับ  แจ้งให้เจ้าของพื้นที่ชว่ยดูแลด้วย 

- เรื่องการป้องกัน  ป้ายช ารุด  ไฟฟ้าช ารุด  ป้องกันแก้ไขต่อไป 

- เรื่องสวัสดิการดูแลตัง้แตเ่ด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ 

ประธานสภาฯ  เชญิเจา้หน้าที่ไฟฟ้าแจ้ง 

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า  แจ้ง 

- เรื่องครัวเรือนที่ไม่มไีฟฟ้าใช้  เตรียมเอกสาร  ดังนี้ 

1. ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ยังไม่เคยขอหมอ้ไฟ) 

2. ส าเนาบัตรประชาชน 

ขอเข้าร่วมโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง 

- เรื่องไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนั้น  เอาไว้ครั้งตอ่ไป 

- เรื่องขยายเขตไฟฟ้าใหม ่ ที่ไม่เกิน  140  ม.  นั้น  ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ 

นายก  อบต. แจ้งต่อที่ประชุมว่า  เป็นเรื่องที่ดีมากที่เจา้หนา้ที่การไฟฟ้าให้ความส าคัญกับต าบลท่าใหญ่  

ไม่ว่า  จะเป็นการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  การป้องกันไฟฟ้าตก 

นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.โนนศิลา  ม.8  แจ้ง 

- เรื่องไฟฟ้า  เสาไฟฟ้าแรงสูงลม้แตก่ารไฟฟ้าได้น าเสาไฟฟ้าขึ้นแล้วแตย่ังไม่ได้

ด าเนนิการน าสายสื่อสารขึ้น  ฝากการไฟฟ้าแก้ไขด้วยครับ 

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า  เรื่องสายสื่อสารนัน้  จะติดตามผูเ้กี่ยวข้องมาดูแลครับ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  ขอบคุณการไฟฟ้าอยากใหช่้วยบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  ที่มีระยะไม่เกิน  140  ม.   

และอยากให้ช่วยเรื่องไฟฟ้าเพื่อการเกษตรครับ 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณเจ้าหนา้ที่ไฟฟ้าและเรื่องไฟฟ้า  รพ.สต.โนนสะอาดครับ 

นายก  อบต.  ขอขอบคุณเจ้าหนา้ที่ไฟฟ้าที่ให้รายละเอียดแนวปฏิบัติหลายๆ  อย่างที่ท าให้เข้าใจ 
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นายเรอืงฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์  ผอ.รร.บ้านโนนศรทีอง  แจ้ง 

- เรื่องนมโรงเรียนไม่มีปัญหาครับ 

- เรื่องอาหารกลางวัน  ในการอุดหนุนของอาหารกลางวัน  เช่น  ผักคะน้า  ผักชี  ผักบุ้ง  

ถั่วฝักยาว  ถือว่าอุดมสมบูรณ์ของโรงเรียน 

- เรื่องการป้องกันโรคโควิดนั้น  ในต าบลท่าใหญ่โรงเรยีนก็มีการปิด  2  โรงเรียน  คือ  

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดและโรงเรียนบ้านโนนศรทีอง 

- โรงเรียนศรสีว่างสามัคคี  มีการคัดกรอง  ยังไม่ด าเนินการปิด  เรื่องนม  อาหาร

กลางวันไม่มปีัญหา 

- เรื่องน้ า  โรงเรียนบ้านโนนศรีทองมปีัญหาครับ  ขอความอนุเคราะหจ์าก  อบต.  ครับ 

นายก  อบต.  ยืนยันจะช่วยดูแลพี่ๆ  น้องๆ  ของเรา  ถ้าต้องการสระ  ก็น าหนังสือมาได้เลยในการ 

ช่วยเหลือ  กิจกรรมต่างๆ  ของทางโรงเรียนจะมากหรือน้อยก็อุดหนุนไป  เพื่อลูกหลานเรา 

หัวหนา้ส านักปลัด แจ้ง 

- ในส่วนของกองการศกึษา  ในการด าเนินการเรื่องนม  ไม่มีปัญหา  ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กของ  อบต.  เราเปิดเรียนตามปกติ  แต่ถ้าผู้ปกครองที่มาจาก  28  จังหวัดนั้น  

ให้อยู่ข้างนอกก่อน  คือให้พักก่อน 

- เรื่องรถรับส่งนั้น  มีเจล  หน้ากากอนามัย  ไว้ส าหรับป้องกัน  ทุกๆ  คัน  ค่ะ 

หัวหนา้ฝา่ยการเงิน แจ้ง 

   ในงบประมาณปี  2563  ได้ท าการปิดเรียบร้อยแล้ว  ดังที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบค่ะ 

ปลัด  อบต.  แจ้ง 

- เรื่องสถานการณ์โควิดในมาตรการแจง้ให้สมาชิกประชาสัมพันธ์  ท่านที่จะเดินทาง

จากจังหวัดที่เฝ้าระวังให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด 

- เรื่องผูม้าติดต่อทางราชการ  อบต.  ให้ท าตามมาตรการของทาง  อบต.  ด้วย 

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ แจ้ง 

- ในเดือนนี ้ (มกราคม)  ก็จะออกบริการจัดเก็บภาษีขยะมูลฝอย 

- ส าหรับภาษีป้ายนั้น  ให้ผู้น าประชาสัมพันธ์ศึกษาระเบียบก่อนว่าจะได้เสียภาษีเท่าไหร่ 

กองสวัสดิการสังคม แจ้ง 

- เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุนั้น  กองสวัสดิการสังคมได้ด าเนนิการใหเ้รียบร้อยแล้ว 

- ส าหรับผู้พกิาร  ถ้าต้องการใบรับรองต้องไปขอกับแพทย์เพื่อให้รับรองความพิการก่อน 

- ส าหรับเด็กแรกเกิด  รับลงทะเบียนบางท่านเงิยยังไม่เข้าบัญช ี อยากใหผู้้ลงทะเบียน

ติดตอ่  อบต. 

- เรื่องการจ่ายเบีย้ยังชีพ  หัวหนา้พิษณุ  หลอดค า  ขอขอบคุณท่านสมาชิก  ผูน้ าทุกๆ  

ท่าน  ที่คอยชว่ยในการมอบเบีย้ยังชีพที่ผา่นมา  ขอขอบคุณ 

จ.ส.ต.ตุลา  ผูน้วนงาม เจ้าพนักงานป้องกันฯ  แจ้ง 

- ขอขอบคุณในการเข้าเวรยามในชว่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
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- แจ้งจุดเสี่ยงในต าบลท่าใหญ่  ตามที่ได้รายงานข้างตน้ 

นายก  อบต.  ในความเป็นจรงิ  เราก็ป้องกันตลอดทั้งปี  เพื่อลดความสูญเสียของประชาชน  ซึ่งต้อง 

ด าเนนิการต่อเรื่องถนน  ไฟฟ้า  ป้าย  ไฟกระพริบ  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ส ารวจเสนอต่อ

สภาฯ  งานป้องกันเราต้องท าด าเนนิการควบคู่กันไป 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่  ไม่มีถ้าไม่มีผมขอถามมติรับรองรายงาน 

การประชุมครั้งที่แล้ว 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่งกระทู้ถาม  

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    4.1  เรื่องการโอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  เชญิคณะผูบ้ริหาร 

นายก อบต.  เสนอญัตติ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่ 1 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   5  มกราคม  2564 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มาตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  1  รายการ 

แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

งบด าเนินงาน 

หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญกระธูป    ตั้งไว้  260,000.-  บาท   

โอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  54,800.- บาท  (ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท

ถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุม  มีท่านใดสงสัยในการปรับโอนลด  จ านวน  1 รายการ   

เป็นเงิน  54,800.-  บาท  หรอืไม่  ในเมื่อไม่มผีมขอมติในการโอนลดครั้งนี้ 

มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

ลา  1  ท่าน 
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   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน  6  รายการ 

ส านักปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   

งานบริหารงานทั่วไป 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ยค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน 

1. ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารแบบบานเลื่อน  จ านวน  1  หลัง   เป็นเงิน  4,000.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

- SL4FGL  121.8 (ยาว) X 40.6 (กว้าง) X 88 (สูง) 

2. ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารแบบบานเลื่อน  จ านวน  1  หลัง   เป็นเงิน  4,000.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

- SL4F  121.8 (ยาว) X 40.6 (กว้าง) X 88 (สูง) 

3. ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร จ านวน  1  หลัง เป็นเงิน  6,500.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

- SL4FH2  121.8 (ยาว) X 45.7 (กว้าง) X 183 (สูง) 

4. ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร  จ านวน  1  หลัง   เป็นเงิน  12,000.-  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

- ท าจากไม้อัดและกระจก  190 ซม. (กว้าง) X 250 ซม. (สูง) X  50 ซม. (ลึก) 

หมายเหตุ  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

กองชา่ง 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบด าเนินงาน 

หมวดรายจา่ย  ค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 

5. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ  (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด  A3       

จ านวน  1  เครื่อง เป็นเงิน  6,300.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก  (Inkjet) 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด  A4  ไม่น้อยกว่า  32  หน้าต่อ

นาที  (ppm)  หรอื  14.5  ภาพต่อนาที  (ipm) 
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- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด  A4  ไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อนาที  

(ppm)  หรอื  10.4  ภาพต่อนาที  (ipm) 

- มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรอืดีกว่า  จ านวนไม่นอ้ยกว่า  1  ช่อง 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอยกว่า  100  แผน่ 

- สามารถใช้ได้กับ  A3 , A4 , Letter , Legal และ Custom 

กองสวัสดิการสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

งบด าเนินงาน 

หมวดรายจา่ย  ค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 

6. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง    

เป็นเงิน   22,000.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก  (4 core) จ านวน  1  หน่วย  

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรอืดีกว่า  ดังนี้ 

1. ในกรณีที่มหีนว่ยความจ า  แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  

ขนาดไม่น้อยกว่า  4MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า  2.3 

GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics Processing Unit)  ไม่น้อย

กว่า  10  แกน  หรอื 

2. ในกรณีที่มหีนว่ยความจ า  แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  

ขนาดไม่น้อยกว่า  6MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า  1.8  

GHz  และเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า  8GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรอื ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  250 GB จ านวน  1  หนว่ย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768 Pixel  และมีขนาดไม่น้อย

กว่า  12  นิว้ 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรอืดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI  หรอื  VGA  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรอื

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi  (IEEE 802.11b , g , n , ac)  และ Bluetooth 
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รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 6 รายการ  รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 54,800.-บาท  

(หา้หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เนื่องจากค่าครุภัณฑ์ส านักงานไม่ได้ตั้งจ่ายไว้  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มี

ความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์  ดังนั้นจึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  6  

รายการ 

ขอ้กฎหมาย 

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  ถามที่ประชุมว่าตามที่คณะบริหารน าเสนอมาในเรื่องการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

จ านวน  6  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  54,800.-  บาท  มีท่านใดสงสัยเชิญซักถาม 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต. ม.10  เห็นดดี้วยในการจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร  เพราะดูแล้วของยังไม่ค่อยเป็น 

ระเบียบ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดอยากเสนออะไรอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมติท่านใดเห็นชอบให้ยกมอืขึ้น   

ท่านใดเห็นสมควรอนุมัตใิห้โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  6  รายการ  รวมเป็น

เงินทั้งสิน้  54,800.-  บาท  (หา้หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

   มติอนุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

   4.2  การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

   เชญิคณะผู้บริหารน าเสนอ 

นายก  อบต.  เสนอญัตติ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่ 2  / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   5  มกราคม  2564 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ในการขออนุมัติการพิจารณาโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  1  รายการ 

แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

งบด าเนินงาน 

หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญกระธูป    ตั้งไว้  260,000.-  บาท   

โอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  100,000.- บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุม  มีท่านใดสอบถามอะไรหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติโอนลด   

จ านวน  1  รายการ  รวมเป็นเงิน  100,000.-  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ท่านใดเห็นชอบ

อนุมัตใิห้ยกมอืขึน้ครับ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

   โอนเพิ่ม จ านวน   1  รายการ  

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษา  และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุง  ซ่อมแซม  สิ่งก่อสร้างต่างๆ  เชน่  อาคาร  ถนน  ฝายน้ าล้น  

สะพาน  ตั้งไว้  876,000.-  บาท  เงินคงเหลอื  27,000.- บาท 

โอนเพิ่ม  จ านวน  1  รายการ   เป็นเงินทั้งสิน้  100,000.- บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอนเพิ่ม

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

คณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล    ท่าใหญ่  จงึขอโอนเพิ่มงบประมาณ  เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน   

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2544  หมวด  4 การโอนและ 
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา      
   (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุม  ตามที่คณะผู้บริหารน าเสนอญัตติ  ท่านสมาชิกมีขอ้สงสัยหรอืไม่  ถ้าไม่มี 

ผมขอถามมติอนุมัติจากสภาฯ  ท่านใดอนุมัติให้ยกมือขึ้น  ในการโอนเพิ่ม  จ านวน  1  

รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  100,000.-  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

   4.3  การจา่ยขาดเงินสะสม 

   เชญิคณะผู้บริหาร 

นายก  อบต.  เสนอญัตติ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่3 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   5  มกราคม  2564 

เรื่อง   ขออนุมัตกิารพิจารณาการจา่ยขาดเงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ด้วยคณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เพื่อขออนุมัติการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ านวน  2  โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนายเอ่น  พันธ์หนองเป็ด – บ้าน

นายลา  จันทร์ตุ่น  บ้านโนนส าราญ  หมู่  10  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  

ตั้งไว้  195,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  ม.  ยาว  100  ม.  หนา  0.15  ม.  หรือมีพื้นที่  

คสล.  ไม่น้อยกว่า  400  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนด   

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนายนิรันดร์  ชนะภัย – บ้านนาย

สมควร  สมแก้ว  บ้านโนนส าราญ  หมู่  10  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ    

ตั้งไว้  215,000.- บาท   
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ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  ม.  ยาว  110  ม.  หนา  0.15  ม.  หรือมีพื้นที่  

คสล.  ไม่น้อยกว่า  440  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนด 

รวมการจ่ายเงินสะสม  จ านวน 2 โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 410,000.- บาท (-สี่แสน

หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัตติ่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จ านวน  2 โครงการ  ด้วยเหตุนี้  คณะผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 89 เป็น

อ 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 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดซักถามหรอืไม่  ในเมื่อไม่มผีูส้งสัยผมจะขอมตใินการอนุมัตจิา่ยขาด 

เงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ านวน  2  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

410,000.-  บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ท่านใดอนุมัติให้ยกมือขึ้นครับ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอใหม่ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิสมาชิกสภฯ  แจ้งปัญหาที่ประชุมทราบ 

นายอนัน  ค าพร  ส.อบต.  ม.5  ถามเรื่อง 
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 1.   เรื่องถนนสายใหม่  กว้าง  5  เมตร 

 2.   เรื่องถนนสายบ้านโนนส าราญไปบ้านโนนศรทีอง  หนา้บ้านนายธงชัยอิเล็กโทน   

     50  เมตร 

นายเต่น  สงิห์ชัย   ส.อบต.  ม.2  ถามเรื่อง 

ถนนเพื่อการเกษตรเมื่อไหร่จะด าเนินการครับ 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต.  ม.7  ปัญหาคอื 

   ปัญหาเรื่องท่อประปา  PVC  ภายในหมูบ่้าน 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  ปัญหาคือ 

1. เรื่องถนนวัดป่ารวก 

2. เรื่องถนนจากไร่นายประเวช  พัดชา  ถึง  ไร่นายสมศักดิ์  ขวัญปลา 

3. เรื่องหนิคลุกจากนานายวิเชียร  มาลทอง  ถึง  นานายจ านง  แก้วพรม 

4. เรื่องฝากบริหาร  สมาชิก  ในเรื่องกีฬาประชาชน 

นายประมงค์  ศรพีลเล่ห์  ส.อบต.  ม.4  เรื่องถนนเพื่อการเกษตรขอเปลี่ยนสายใหม่ 

นายก  อบต. แจ้ง  ม.2 , ม.5  และ  ม.1  เรื่องการขอรถแม็คโครนั้น  ได้แจง้พนักงานขับรถแม็คโครไป

ด าเนนิการแล้ว  และฝาก  ม.5  และ  ม.2  ใหส้่งเอกสารยินยอมเพื่อด าเนินการต่อไป 

- เรื่องถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  ม.5  ในรอบนี้หมดทุกโครงการแล้ว 

- ม.7  และ  ม.9  มีงบประมาณพอครับ 

- สรุปให้แตล่ะหมูบ่้านเสนอโครงการเข้ามายัง  อบต.  ครับ 

- เรื่องกีฬาท่าใหญ่เกมส์จัดอยู่แล้ว  แต่ต้องประเมินสถานการณก์่อน 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต.  ม.9  ขอยืนยัน  ถนน  คสล.  จากบ้านโนนหัวนา – วัดป่ารวก 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต.  ม.1  ฝากโครงการเก่า  วางท่อประปาหมูบ่้านคุ้มโนนกระต่ายและภายในหมูบ่้าน  

นายก  อบต. เพิ่มเติมในเรื่องการจัดซื้อยางมะตอย  หวังว่าท่านสมาชิกสภาฯ  ก็คงได้รว่มกับผู้น า  

ชาวบ้านชว่ยในการซ่อมแซมถนนตรงที่ช ารุด  ต้องขอขอบคุณทุกๆ  ท่าน  ที่รว่มด าเนินการ 

นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ส.อบต.  ม.4  เรื่องการจา่ยขาดเงินสะสม  ผมเสนอถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  จากโรงสี

นายสมาน  -  ริมสระวัดสายใต้  กว้าง  5  เมตร  ยาว  500  เมตร 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต.  ม.7   ขอยืนยันเปลี่ยนท่อ  PVC  ประปาภายในหมูบ่้าน 

นายเด่น  สิงห์ชัย ส.อบต.  ม.2  ต้องการถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  กว้าง  5  เมตร  ยาว  185  เมตร  จาก

บ้านนางมานิจ  ทวีทรัพย์  -  หน้าวัด 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต.  ม.1  ต้องการถนน  คสล.  กว้าง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร  จากบ้านนางค าลี -  

บ้านช่างตัดผม 

นางบุญมี  หล้าค าภา ส.อบต.  ม.6  เสนอขอท่อคอนเวอร์ส 

นายค าแปลง  นะวะสี ส.อบต.  ม.6  เสนอแอสฟัลติกคอนกรีตตรงหนา้บ้านนายสมควร 

นายก  อบต. ชีแ้จง 
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 โครงการที่เรง่ดว่น  1 , 2  คืออะไร 

 โครงการให้ไปดูรายละเอียดให้ชัดเจน 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต.  ม.1  ถนนสายศาลตะปู่จะเอารถแม็คโครเข้าไปด าเนนิการขุดลอกปรับภูมิทัศน ์ 

และต้องการแอสฟัลติกคอนกรีต 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม  มีท่านใดเสนออีกหรอืไม่  ถ้าไม่ม ี เราก็ประชุมกันมานานพอสมควรแลว้  

ผมต้องขอขอบคุณผูเ้ข้าประชุมและผูเ้ข้าร่วมประชุม  และผมขอเสนอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมสภา เวลา  17.30  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  4  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  

13  พฤศจกิายน  2563 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 


