
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยวสิามัญ  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันที่  5  เมษายน  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 านันต าบล สงวน  อุปราช 

6. นายประยุธ  กันโยทา ผญบ.โนนศรีสงา่  ม.4 ประยุธ  กันโยทา 

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

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

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

10. นายเรอืงฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ ผอ.รร.บ้านโนนศรีทอง เรืองฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ 

11. นายสมบัติ  เรยีนพิศ ผญบ.โนนมะค่า  ม.6 สมบัติ  เรียนพิศ 

12. นายธีระวัฒน์  หาญแท้ นายช่างโยธา ธีระวัฒน ์ หาญแท้ 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  12  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่      

มีผู้เข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  12  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่าน  

นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระรัตนตรัย  

และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยวสิามัญ  ครัง้ที่  12  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ตามระเบียบวาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ แจ้ง 

- เรื่องวันผูสู้งอายุ  ในการเตรียมการสรงน้ าพระ  สรงน้ าผูสู้งอายุ 

- เรื่องผ้าป่า  EMS  ของ  อบต.ท่าใหญ่ 

- เรื่องการรับบริจาคแพมเพิร์สให้กับผูป้่วยติดเตียง 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่  ไม่มีถ้าไม่มีผมขอถามมติรับรองรายงาน 

การประชุมครั้งที่แล้ว 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม  

-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    4.1  เรื่องโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  เชญิคณะผูบ้ริหาร 

นายก อบต.  น าเสนอญัตติ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่  10  / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   1  เมษายน  2564 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ในการขออนุมัติการพิจารณาโอน

เพิ่มงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อให้สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด     จ านวน  8  รายการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อไฟส่องสว่างถนนแบบพลังงานแสงอาทิตย์  (โซล่าเซลล์)          

ตั้งไว้  90,000.-  บาท   

แผนงานการเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

หมวดรายจา่ย  ค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

2. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ  โอนลด  25,800.-  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณสระน้ าเฉลิมพระเกียรตบิ้านหนองเป็ด    

เป็นเงิน  50,000.-  บาท   
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4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภ์ายในบริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

เป็นเงิน  50,000.-  บาท 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งบด าเนินการ 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

5. ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   เป็นเงนิ  50,000.-  บาท   

6. ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด   เป็นเงิน  30,000.-  บาท 

แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

7. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่                         

เป็นเงิน  10,000.-  บาท 

8. ค่าใช้จ่ายโครงการฝกึอบรมส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์พืช  เป็นเงิน  8,118.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  8  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  313,918.- บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพัน

เก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมในการโอนลด  8  รายการนี้  มีท่านใดอยากซักถามอะไรอีกหรอืไม่  ในเมื่อ 

ไม่ม ี ผมขอมติ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัตใินการโอนลด  จ านวน  8  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  

313,918.-  บาท  ให้ยกมอืขึน้ครับ   

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

   โอนเพิ่ม จ านวน   2  รายการ  

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

งบด าเนินงาน 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ  
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1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อไฟสัญญาณจราจร  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไฟสัญญาณ

จราจรพร้อมติดตั้ง  เพื่อเตือนภัยตามจุดเสี่ยงภายในต าบลท่าใหญ่  โอนเพิ่ม  

115,800.-  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 

งบเงินอุดหนุน 

หมวดเงินอุดหนุน 

ประเภทเงนิอุดหนุนกิจการเป็นสาธารณประโยชน์ 

2. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองบัวแดง  โอนเพิ่ม  198,118.-  บาท 

โอนเพิ่ม  จ านวน  2  รายการ   เป็นเงินทั้งสิน้  313,918.- บาท  (สามแสนหน่ึงหมื่นสาม

พันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอนเพิ่ม

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

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอโอนเพิ่มงบประมาณ  เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน   

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2544  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  ถามที่ประชุมในการโอนเพิ่ม  2  รายการ  เป็นเงนิทั้งสิน้  313,918.-  บาท  มที่านใด 

ซักถามหรอืไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติในการอนุมัตคิรับ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

   เชญิผูบ้ริหารน าเสนอญัตติต่อครับ 
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นายก  อบต.  น าเสนอญัตติ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่  11 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   1  เมษายน  2564 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 มาตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี ้ 

   โอนลด    จ านวน  2  รายการ 

งานบริหารงานคลัง 

งบบุคลากร 

หมวดรายจา่ย  เงนิเดือน  (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทรายจ่าย  เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 

1. เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น   ตั้งไว้  872,175.-  บาท  คงเหลือ  

354,252.-  บาท  โอนลด  39,990.-  บาท 

แผนงานการเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

หมวดรายจา่ย  ค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

2. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ  โอนลด  18,600.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  58,590.- บาท  (หา้หมื่นแปดพันหา้ร้อยเก้า

สิบบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมในการโอนลด  2  รายการ  เป็นเงนิทั้งสิน้  58,590.-  บาท  มที่านใด 

ซักถามหรอืไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติในการอนุมัตคิรับ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน  3  รายการ 

กองสวัสดิการสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 

1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ  ระบบดิจติอล  จ านวน  1  ตัว    เป็นเงนิ  17,990.- บาท 
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คุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

- เซ็นเซอร์  CMOS  ความละเอียด  24.2  ล้านพิกเซล 

- ความละเอียดของภาพสูงถึง  96  ล้านพิกเซล 

- หน้าจอ  Touchscreen LCD  ขนาด  3.0  นิว้ 

- รองรับการบันทึกวิดีโอคุณภาพระดับ  Full  HD  1080p 

หมายเหตุ  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง   

เป็นเงิน   22,000.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

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

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรอืดีกว่า  ดังนี้ 

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

ขนาดไม่น้อยกว่า  4 MB  ต้องมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า   

2.3 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics Processing Unit)   

ไม่นอ้ยกว่า  10  แกน  หรอื 

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

ขนาดไม่น้อยกว่า  6 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า   

1.8  GHz  และเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้งใชค้วามสามารถใน

การประมวลผลสูง 

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

-  มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนดิ  

    Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หนว่ย 

-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่นอ้ยกว่า  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  

    หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi  (IEEE 802.11b , g , n , ac)  และ Bluetooth 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

งบลงทุน 
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หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑส์ านักงาน 

3.   ค่าจัดซื้อถังน้ า  แบบไฟเบอร์กลาส  ขนาดความจุ  ๒,๕๐๐.-  ลิตร  ราคาถังละ   

      9,300.-  บาท  จ านวน  2  ถัง  เป็นเงิน  18,600.-  บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่จุน้ าได้ไม่นอ้ยกว่า 

- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

- ราคาไม่รวมขาตั้ง  และไม่รวมค่าติดตั้ง 

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  58,590.- บาท  

(หา้หมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เนื่องจากค่าครุภัณฑ์ส านักงานไม่ได้ตั้งจ่ายไว้  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มี

ความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์  ดังนั้นจึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  3  

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  ถามที่ประชุม  มที่านใดซักถามอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอถามมตจิากสภาฯ  ในการอนุมัต ิ

โอนมาตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  3  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  58,590.-  บาท  (ห้าหมื่น

แปดพันหา้ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  ให้ท่านยกมอืขึน้ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

   เชญิคณะผู้บริหารน าเสนอญัตติ 

นายก  อบต.  น าเสนอญัตติ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่  12 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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   1  เมษายน  2564 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มาตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี ้ 

   โอนลด    จ านวน  6  รายการ 

แผนงานการเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

หมวดรายจา่ย  ค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ  โอนลด  46,000.-  บาท 

งานส่งเสริมการเกษตร 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการฝกึอบรมหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียง   เป็นเงนิ  90,000.-  บาท 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการปลูกไผ ่ เป็นเงิน  30,000.-  บาท 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการฝกึอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลา                        

เป็นเงิน  10,000.-  บาท 

5. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเลี้ยงสุกร  เป็นเงิน  10,000.-  บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

ลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

6. โครงการปรับปรุงตอ่เติมอาคารส านักงานหลังที่  2  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

ตั้งไว้  2,589,000.-  บาท  โอนลด  337,000.-  บาท 

รวมโอนลด  จ านวน  6  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  523,000.- บาท  (ห้าแสนสองหมื่นสาม

พันบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุม  ตามที่บริหารน าเสนอในการโอนโอนลด  6  รายการ  มีท่านใดสงสัยอะไร 

หรอืไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมตใินการโอนลด 6 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  523,000.-  บาท   

ท่านใดเห็นสมควรอนุมัตใินการโอนลดครั้งนีใ้ห้ท่านยกมอืขึน้ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 
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โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน   2  รายการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าโซล่าเซลล์  (แบบพลังงานแสงอาทิตย์)  บ้านโนนสะอาด  

หมู ่3  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้   46,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ปั้มน้ าบาดาล  DC 1500W.  ท่อดูดน้ าขนาด  2 นิ้ว แผงโซล่าเซลล์  340W. 

จ านวน  6 แผง  พรอ้มขาตั้งและตู้ควบคุม  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด   

2. โครงการติดตัง้ไฟส่องสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ภายในต าบลท่าใหญ่               

เป็นเงิน  477,000.-  บาท 

ปริมาณงาน  ความสูง  4  เมตร  พร้อมชุดส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์  ขนาด 60 วัตต์  

จ านวน  18  จุด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ก าหนด 

รวมโอนมาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน 2โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 523,000.- บาท  

(-หา้แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 

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 
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ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม  ตามที่คณะบริหารน าเสนอญัตติเพื่อโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  

2  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  523,000.-  บาท  (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)   

มที่านใดสงสัยหรอืไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมตใินการอนุมัตใิห้ท่านยกมอืขึน้ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

   4.2  พิจารณาจา่ยขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

   เชญิผูบ้ริหารน าเสนอญัตติ 

นายก  อบต.  น าเสนอญัตติ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่ 13 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   1  เมษายน  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  6  โครงการ  มีรายละเอียดดังนี ้ 

1. โครงการขยายท่อส่งน้ าประปา  PVC  ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนศรีทอง  หมู่ 5         

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  327,000.- บาท   

ปริมาณงาน  โดยการวางท่อ  PVC  ชนิดปลายบาน  ø2” ช้ัน 8.5 จ านวน 1,042 ท่อน  

หรอืมีความยาวไม่นอ้ยกว่า  4,166 เมตร  พร้อมขุดดินฝัภงกลบลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร  

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางหลวงท้องถิ่น  ชย.63-001 (ทางเข้า

บ้านโนนศรีทอง)  บ้านโนนศรีทอง  หมู่ 5  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ       

ตั้งไว้  122,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดพื้นที่ผิวจราจร  คสล.  172.50 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  

จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงประจ าหมูบ่้าน บ้านโนนมะค่า หมู่ 6 ต.ท่าใหญ่  

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  231,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดความจุ  5  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

4. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงประจ าหมู่บ้าน  บ้านโนนศิลา หมู่ 8 ต.ท่าใหญ่  

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  231,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดความจุ  5  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
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5. 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  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด 

6. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพืน้ที่การเกษตรโดยลงหนิคลุก  จากนานางบุญมี  อินทร์

โนนเชือก ถึงไร่นางนติยา  กองทอง  บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ 2 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง  

จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  150,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  5  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  250  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอด

สาย  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

รวมการจ่ายเงินสะสม  จ านวน  6  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,179,000.-  บาท     

(-หนึ่งลา้นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัตติ่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จ านวน  6  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

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการ

เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ

เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี ้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หรอืตามที่กฎหมายก าหนด  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา   

   (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม  มีท่านใดอยากสอบถามฝ่ายบริหารที่ได้น าเสนอญัตติที่  13/2564  เสนอ

เพื่อขออนุมัติจากสภาฯ  ในการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  ไม่มีท่านใดซักถาม  ผมก็จะขอมติจากสภาฯ  ท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสม  

จ านวน  6  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  1,179,000.- บาท  ให้ท่านยกมอืขึน้ครับ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอใหม่ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุม 

นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.  ม.8  บ้านโนนศิลา  ฝากหอประปาโซล่าเซลล์ทั้งระบบ  สถานที่โรงสชุีมชน 

นายสงวน  อุปราช ก านันต าบลท่าใหญ่  ม.7  บ้านภูนกเขียน  พูดถึงเรื่องบ้านชุมชน  ในการเข้าเวรยาม 

สนับสนุนหมูบ่้านละ  1,500.-  บาท  ผูเ้ข้าเวรท ารายมือให้ชัดเจน   

- แจ้งวันจันทร์  ที่อ าเภอหนองบัวแดง  จะท าพิธีเปลี่ยนผ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

นายเรอืงฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง  ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร , สมาชิกสภาฯ  

ที่อนุเคราะห ์เรื่อง  อาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ซึ่งมีอาหารกินทั้งพืชและสัตว์  เช่น  ผัก , 

กล้วย , พริก , ปลาดุก  ฯลฯ 

- เรื่องการขุดสระ  ขอขอบคุณอีกครั้ง  เพราะต้องการใชร้ถแม็คโครไปท าสระน้ าให้เป็น

รูปตัวแอล (L) 

นายก  อบต.  -    เรื่องรถแม็คโครของหมู ่ 5  ไม่มปีัญหาครับ  ในขณะนีอ้ยู่ที่หมู่  8  จะด าเนินการตอ่ไป 

- เรื่องส ารวจหมา  แมว  ฉีดวัคซีนวันไหนนัน้  จะแจ้งอีกครั้งครับ 

นายชาติกล้า  ปะติตัง รองนายก  อบต.  แจ้งถึงสมาชิกสภาฯ  ภายในหมูบ่้านช่วยแจง้ดว้ยว่ามีผูเ้สียชีวติใน 

   หมูบ่้าน 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่า  ในโครงการที่บริหารช้ีแจงให้ฟังวา่  โครงการที่ยังไม่ด าเนินการมีท่านใด 

ต้องการยกเลิกหรือไม่ 

นายคมสันต์  นาสมพงษ์  ส.อบต.  ม.3  บ้านโนนสะอาด  ขอยืนยันโครงการท่อ  PVC  ไม่เอาครับ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า   ส.อบต.  ม.9  บ้านห้วยเชือก  เสนอปิดประชุม 

ประธานสภาฯ  ในเมื่อมีผู้เสนอปิด  เราก็ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว  ผมตอ้งขอขอบคุณผูเ้ข้าประชุม 

และผูเ้ข้าร่วมประชุม  ขอผูร้ับรอง  2  ท่านครับ 

1. นายไสว  วงศช์าลี ผูร้ับรอง 

2. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง  ผูร้ับรอง 

ปิดประชุมสภา เวลา  17.00  น. 
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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  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  

11  กุมภาพันธ์  2564 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 


