
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

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

 ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายบุญจันทร์   เลิศวิไล ประธานสภา อบต. บุญจันทร์   เลิศวิไล 

2. นายสมใจ  ดาหนองเป็ด รองประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

3. นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

4. นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ สมาชิกสภา อบต. สุรีรัตน์  พาจันทร์ 

5. นายเด่น  สิงห์ชัย สมาชิกสภา อบต. เด่น  สิงหชั์ย 

6. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

7. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

8. นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

9. นายอนัน   ค าพร สมาชิกสภา อบต. อนนั    ค าพร 

10. นายสมพงษ์  เทียงดี สมาชิกสภา อบต. สมพงษ์  เทียงดี 

11. นายค าแปลง  นะวะสี สมาชิกสภา อบต. ค าแปลง  นะวะสี 

12. นางบุญมี  หล้าค าภา สมาชิกสภา อบต. บุญมี  หล้าค าภา 

13. นางกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

14. นายคุณาสิน  ชิมช้า สมาชิกสภา อบต. คุณาสนิ  ชิมช้า 

15. นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

16. นายไสว  วงษ์ชาลี สมาชิกสภา อบต. ไสว  วงษ์ชาลี 

17. นายเตรยีม  แสนประกอบ เลขานุการสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายณัฐพงษ์    ป้องขันธ์ สมาชิกสภา อบต. ลาป่วย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายโกสิต         บุญเสนา นายก อบต. โกสิต       บุญเสนา 

2. นายชาติกล้า     ปะติตัง รองนายก อบต. ชาติกล้า     ปะติตัง 

3. นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

4. นายไสว  แก้วศรฟีอง เลขานุการนายก  อบต. ไสว  แก้วศรฟีอง 

5. นางนฤชล  พิมเพ็ง ปลัด อบต. นฤชล  พิมเพ็ง 

6. นายสงวน  อุปราช ก านัน สงวน  อุปราช 

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

8. นายบรรจง  รินไธสง ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บรรจง  รินไธสง 

9. นายทรงศักดิ์  ก าลังมาก ผช.ผญบ. ทรงศักดิ์  ก าลังมาก 

10. นายนาวิน  สมรรวย ผช.ผญบ. นายนาวิน  สมรรวย 

11. นายประยุทธ  กันโยทา ผญบ.โนนศรีสงา่  ม.4 ประยุทธ  กันโยทา 

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

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

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

15. นางชาลิสา  บุญเสนา หัวหนา้ส านักปลัด ชาลิสา  บุญเสนา 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  ลาป่วย  1  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  15  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

นับองค์ประชุมแล้วมีผู้เข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  ลาป่วย  1  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  15  ท่าน  ถือว่าครบ

องค์ประชุมจึงขอเชิญ  นายบุญจันทร์   เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  

เพื่อบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม  สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563           

ตามระเบียบวาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -   เรื่องสมาชิก  ม.7  นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์  ลาป่วย 

- ขอประทานโทษที่เข้าประชุมช้า  เพราะมีกิจกรรมอบรมสตรีผูกผ้าในพิธีการต่างๆ  

ของต าบลท่าใหญ่ 

- ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ใหเ้ป็นตัวแทนในการไปร่วมสวดมนต์ที่วัดเขตูบ้านลาดใต้ 

นายชาติกล้า  ปะติตัง รองนายก อบต.  แจง้ต่อที่ประชุม  เรื่องการโอนลด  โอนเพิ่ม  ตั้งเป็นรายการใหม่  มีอยู่   

   2  รายการ 
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1. จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย 

2. จัดซื้อบันไดเหล็กอลูมิเนยีม  สูง  6  เมตร 

นางส ารวย  คชลัย ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด  แจ้งรายละเอียดของเครื่องพ่นละอองฝอย  พอใช้ได้ยอมรับว่ายัง 

   ไม่มีความรูเ้รื่องนี้เท่าไหร่ 

นายบรรง  รินไธสง ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด  แจ้งฝากบริหาร  ท่านสมาชิกในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง   

งบประมาณ  2564  ของแต่ละโรงเรียนในต าบลท่าใหญ่ด้วยครับ 

ปลัด  อบต.  แจ้งประชาสัมพันธ์  เรื่องรับสมัครผูดู้แลผูสู้งอายุที่มภีาวะพึ่งพิง  2  อัตรา  ในวันที่  14-18   

เว้นวันหยุดราชการ  สรุปรายละเอียดอยู่ที่กองสาธารณสุข  ซึ่งมี  ปลัด อบต.  เป็น

ผูร้ับผิดชอบ 

นางส ารวย  คชลัย ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด  แจ้งที่  รพ.สต.  ยังไม่มีไฟฟ้าอยู่  3  เมตร  อยากได้ประมาณการ   

เพื่อให้  อบต.  สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ  เรื่องขอเพิ่มน้ ายาฆ่ายุงและ

ทรายอะเบท  เพราะต้องพ่นอยู่บ่อยๆ  เชน่  โรงเรียน , หมูบ่้าน  และวัด 

นายก  อบต.  ขอขอบคุณคุณหมอที่เชื่อมโยงการท างาน  ไม่วา่เรื่องเครื่องพ่น  น้ ายา  ทรายอะเบท  ไม่มี 

ปัญหาครับ  จะให้เจ้าหน้าที่ดูแลและเพื่อด าเนินการให้รวดเร็ว  เพื่อทันต่อเหตุการณ์  เช่น  

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ก็มียุงเยอะมาก  ต้องรีบด าเนินการ

พ่นและจัดหายาทาด้วยครับ  ส าหรับเครื่องพ่น  2  เครื่องก็จะรีบด าเนินการจัดซื้อในเร็วๆ  

นี้  เรื่องไฟฟ้าส่วนภายนอกเป็นของการไฟฟ้าส่วนภายในเป็นของ  รพ.สต.  นายก  อบต.  

ถามด้านคุณหมอว่าโครงการศกึษาดูงานของ  อสม.  นั้น  ได้ศกึษาดูงานรยึังครับ 

นางส ารวย  คชลัย ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด  แจ้งว่า  เรื่องศกึษาดูงานจะไปจังหวัดกาญจนบุรี  ในวันที่  2 – 4  

กันยายน  ใช้งบประมาณของรัฐ  รายละ  2,000.- บาท  และขอสอบถามงบประมาณ

สนับสนุนของ  อบต.  เพื่อเพิ่มศักยภาพของ  อสม.  มีหรอืไม่ 

นายก  อบต.  เรื่องศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของ  อสม.  ในงบประมาณ  พ.ศ. 2563  นั้นได้ตั้งไว้   

ซึ่งได้โอนไปใช้สว่นอื่นแล้ว  เพราะเป็นหว้งของโรคไวรัสโควิด 19  ส่วนงบประมาณ

ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ตั้งไว้ครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลาป่วย  1  คน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   

มาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   

ประธานสภาฯ    เชญิ  นายก อบต.  แถลง 

นายก  อบต.  แถลง 
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แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่ 12/2563 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   11  สิงหาคม  2563 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มาตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี ้ 

   โอนลด  จ านวน  3  รายการ 

ส านักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบบุคลากร 

หมวดรายจา่ย  เงินเดอืน  (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทรายจ่าย  เงินเดอืนพนักงาน 

- เพื่อจา่ยเป็นเงินเดอืนให้แก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น   เป็นเงิน  90,000.- บาท 

กองการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งบด าเนินการ 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการแขง่ขันกีฬาท่าใหญ่คัพ  ประจ าปี  2563  เป็นเงิน   

12,500.- บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 

งบเงินอุดหนุน 

ประเภทอุดหนุนกิจการเป็นสาธารณประโยชน์ 

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าหนองบัวแดง  เพื่อจา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ า  เป็นเงิน 1,080,000.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  3  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  1,182,500.- บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปด

หมื่นสองพันหา้ร้อยบาทถ้วน) 
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ประธานสภาฯ  ถามมตเิห็นชอบ   

   มตเิห็นชอบอนุมัต ิ 17  ท่าน 

ลาปาวย  1  ท่าน 

โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน   7  รายการ 

กองการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องพ่นละอองฝอย  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  90,000.- บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

- เครื่องพน่สะพายหลัง  ชนิดละอองฝอยละเอียด  (ULV)  ขนาดเล็กส าหรับก าจัดยุง

และแมลงบินชนิดตา่งๆ  ท างานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน  แบบ  2  จังหวะ  ลูกสูบ

แนวดิ่ง  ท าให้ไม่เกิดสูญเสียก าลัง 

- ระบายความร้อนดว้ยอากาศ  มรีะบบกันการสะเทือนของเครื่องยนต ์

- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลานกระตุก  และระบบจุดระเบิดแบบคอล์ย

อิเล็กทรอนิกส์ 

- หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ ายาอยู่ภายนอก  หัวฉีดปรับอัตราการไหลได้  3  

ระดับ 

- ชุดหัวฉีดท าจากสแตนเลส  ทนทานต่อสารเคมีโดยมีจานเหวี่ยงกระจายน้ ายาที่

ความเร็วรอบมากกว่า  20,000  รอบ / นาที 

- ขนาดของเม็ดละอองฝอยที่ผลิตได้มีค่า  VMD  ของเม็ดน้ ายาน้อยกว่า  30  

ไมครอน 

- ถังบรรจุน้ ายาขนาด  12  ลิตร  ผลิตด้วยวัสดุช้ันเยี่ยม  ทนต่อการกัดกร่อนของ

น้ ายาเคมี  และแสงแดดได้เป็นอย่างดี 

- ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงขนาด  1.4  ลิตร  ไม่เป็นสนิม  ทนต่อการกัดกร่อนสูง 

- ผ่านการรับรอง  และทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวง

สาธารณสุข 

- มีคูม่อือะไหร่  และเครื่องมอืประจ าเครื่อง 

- ขนาด  (กว้าง x ยาว x สูง) 45 x 34 x 68  ซม. 

- ก าลังเครื่องยนต์  5  แรงม้า 

- ก าลังลมคอมเพรสเซอร์  680  ลบ.เมตร / ชม. 

- อัตราการไหลของน้ ายา  1 – 6  ลิตร / ชม. 



-6- 
 

- น้ าหนักเครื่อง  (ไม่รวมน้ ายา)  11.5  กก. 

ส านักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑส์ านักงาน   

2. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้บันไดเหล็กอลูมิเนียม  สูง  6  เมตร   จ านวน  1  ตัว                      

เป็นเงิน  12,500.- บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

- บันไดสูงส าเร็จ 

- ติดตัง้โดยช่าง  2  คน 

- รับน้ าหนักได้มากสามารถขึ้นได้  2  คน 

   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  

   งบลงทุน 

   หมวดรายจ่าย ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

   ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาณูปโภค 

1. โครงการขยายท่อน้ าประปา PVC. คุ้มโนนกระต่าย   เป็นเงิน   36,000.-  บาท

ปริมาณงาน วางท่อ PVC. ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน  ø2” ช้ัน 8.5 จ านวน 134 ท่อน  

หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า  536  เมตร  พร้อมขุดดินฝังกลบ ลึกไม่น้อยกว่า  48.15  

ลบ.ม.  ตามแบบ อบต.  ก าหนด  

2. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายบุญจันทร์  ค าโยก ถึง บ้าน

นายสุนทร  อุตรพรม  เป็นเงิน   337,000.-  บาท 

ปริมาณงาน  กว้าง  6  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา 0.04  เมตร  หรือมีพื้นที่จราจร

ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ตามแบบ อบต. ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

3. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  ม.6  บ้านโนนมะค่า  จากบ้านนายสุเทพ 

ทนศร ี ถึง บ้านนางมาลัย  เทิดพระกริต  เป็นเงิน  290,000.- บาท 

- ช่วงที่ 1  ปริมาณงาน  กว้าง  5  เมตร  ยาว  113  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือ

มีพื้นที่จราจรไม่นอ้ยกว่า  1,200  ตร.ม.  

- ช่วงที่ 2  ปริมาณงาน  กว้าง  4  เมตร  ยาว  110  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือ

มีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า  1,200  ตร.ม.  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,420 

ตร.ม. ตามแบบ อบต.  ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

4. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.10 บ้านโนนส าราญ จากบ้านนายแสง

เพชร   หล้ากุ้ย  ถึง  ศาลาประชาคม  เป็นเงิน  270,000.- บาท 
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   ปริมาณงาน  กว้าง  5  เมตร  ยาว  190  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรอืมีพื้นที่จราจร 

   ไม่น้อยกว่า  950  ตร.ม.  ตามแบบ อบต.  ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

5. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  จากบ้านนายนิรัน  ชนะ

ภัย  ถึง  บ้านนายเทพนิมติร ใสหนองเป็ด   เป็นเงิน  26,000.- บาท 

ปริมาณงานลงหินคลุก  กว้าง  4  เมตร  ยาว  240  เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมี

ปริมาณหนิคลุก  ไม่น้อยกว่า  48  ตร.ม.  ตามแบบ อบต.  ก าหนด  

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  7  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  1,061,500.- 

บาท  (หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอน

งบประมาณตั้งจ่ายใหม่  จ านวน  5  โครงการ  และครุภัณฑ์โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่  จ านวน  2  รายการ  ด้วยเหตุนี้  คณะผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ่  จึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน

ต าบลและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

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

แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อพจิารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา      

   (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่า  ดังที่บริหารขออนุมัตนิั้นมที่านใดสงสัยในโครงการหรอืไม่ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  ถามประธานผา่นไปถึงบริหารว่า  บ้านที่ได้โครงการก็ยินดดี้วยส่วน  ม.9   

ขอโครงการท่อสง่น้ าไปวัดอาจารย์สันตธิรรม  เพื่อเอาน้ าลงสระเพื่อจะได้ปล่อยปลาหรอื

ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค  ระยะทางประมาณ  300  ม. 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมอีกว่า  มที่านใดอยากสอบถามอกีบ้าง  ในเมื่อไม่มี  ผมขอถามมตใินการ 

อนุมัตโิอนมาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  7  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  1,061,500.- บาท  

(หนึ่งลา้นหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ท่านใดเห็นชอบในการอนุมัตใิห้ยกมอืขึ้นครับ 
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   มตเิห็นชอบอนุมัต ิ 17  ท่าน 

ลาปาวย  1  ท่าน 

   4.2  เรื่องพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   

ประธานสภาฯ  เชญิ  นายก  อบต.  แถลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

นายก  อบต.  แถลงการณ์ 

ญัตติที ่ 11/2563 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

7  สิงหาคม   2563 

เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง

ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ดังตอ่ไปนี ้

1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่มสีถานะการเงนิดังนี้ 

   ณ  วันที่   30  กันยายน  พ.ศ. 2562 

   1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิน้      29,395,333.37  บาท 

   1.1.2 เงินสะสม         7,410,964.73  บาท 

   1.1.3 ทุนส ารองเงนิสะสม    16,898,660.61  บาท 

   1.1.4 รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน   จ านวน   3   โครงการ 

   1.โครงการก่อสร้างหอถังประปาภายในที่ท าการ อบต.ท่าใหญ่ เป็นเงิน  221,000.00 บาท 

   2. โครงการทางระบายน้ าไร้ท่อ ระบบธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิดบ้านโนนสะอาดหมู่ที่  3   

   เป็นเงิน  34,000.00  บาท 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ าคอนกรีเสริมเหล็ก  (แบบฝาเหล็ก)  ภายใน

หมูบ่้านหนองเป็ด  หมูท่ี่  1  เป็นเงิน  47,000.00  บาท                             

รวม  302,000.00  บาท 

   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพันจ านวน6โครงการ  

   1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าส านักงาน) 

2,250,000.00  บาท      

2. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. จากบ้านนายค าดี  สีพลเลห์  ถึงบ้านนายปรีชา  พันธ์

หนองเป็ด  หมูท่ี่ 5    296,000.00   บาท 
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3. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายบ้านนายสังวาล  เชื้อชัย  ถึงบ้านนายก าชัย  นาคูณ 

หมูท่ี่ 10       156,000.00  บาท       

4. โครงการขยายท่อสง่น้ าเพื่อการเกษตร ท่อ pvc จ่ายน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากนานาย

แดงหีบแก้ว ถึงนานายสุพิศ  นุชแจ้งยงค์  หมูท่ี่ 9      456,000.00   บาท  

5. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 1  จากบ้านนายหมุน เอกเลิศ  ถึงหน้า

วัดศาลาลอย    313,000.00  บาท  

6. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 4  จากบ้านนางบังอร  สุภาพ  ถึงบ้าน

นายสรรค์  วิไลชนม ์ 149,000.00  บาท 

        รวม 3,622,000.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงคา้ง     ………………-…………… บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ. 2562  

(1) รายรับจรงิทั้งสิ้น            49,521,832.63  บาท     

ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร       175,531.01  บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต   237,482.01  บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                 223,311.34  บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          -     บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          88,030.00   บาท 

   หมวดรายได้จากทุน                             -      บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร            22,400,610.28 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      26,441,559.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     จ านวน       2,944,400.00  บาท 

(3)รายจ่ายจริงจ านวน  47,554,443.30  บาท  ประกอบด้วย    

   งบกลาง                13,806,412.50  บาท 

   งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจา้งช่ัวคราว) 8,426,957.00  บาท 

งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

9,627,464.13  บาท 

   งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)    7,025,210.00  บาท 

   งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)                            -        บาท 

   งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงนิอุดหนุน)      3,044,000.00  บาท 

(4)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน  

 12,165,943.00  บาท 

(5)มีการจา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน  2,680,000.00  บาท 
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เหตุผล 

เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บิหาร  ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ตลอดปีงบประมาณ  พ .ศ. 2564  จึงเสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2564  เพื่อสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

โกสิต     บุญเสนา 

    (นายโกสิต     บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยหรอืไม่ 

นายสมใจ  ดาหนองเป็ด ส.อบต.  ม.10  สงสัยหน้า  65  ข้อ  4  ประเภทเบีย้ยังชีพผู้พิการ  อายุไม่เกิน  18  ปี  

    ท าไมตั้งไว้คนละ  1,000  บาท/เดือน  เพราะในเวลานี้พวกเราจ่ายแค่  800  บาท/เดือน 

นายก  อบต.  ชีแ้จง  เพราะเป็นระเบียบใหม่จ าเป็นต้องตัง้ไว้ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว3842  ลงวันที่  

30  มิถุนายน  2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดว่นที่สุด  ที่  

มท.  0808.6/ว1994  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  (พ.ศ. 2561 - 

2564)  หนา้ที่  82  ข้อ  3  (ตั้งจา่ยจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมขี้อสงสัยอีกหรอืไม่  ในเมื่อไม่มผีมขอมติในการรับหลักการในวาระแรก   

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

   มตเิห็นชอบในการรับหลักการในวาระแรก 

   เป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลาป่วย  1  ท่าน 

   4.3  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่าเราจะใช้คณะกรรมการในการแปรญัตติกี่ท่าน  ขอให้สภาฯ  เสนอครับ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  เสนอ  3  ท่าน 

ประธานสภาฯ  ขอผูร้ับรอง  2  ท่าน 

   ผูร้ับรอง 1. นายเด่น  สิงหชั์ย  ส.อบต.  ม.2 

     2. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง ส.อบต.  ม.2 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  เสนอ  5  ท่าน 

ประธานสภาฯ  ขอผูร้ับรอง  2  ท่าน 

   ผูร้บัรอง 1. นายสมร  บัวผัน  ส.อบต.  ม.9 

     2. นายสมพงษ์  เที่ยงดี  ส.อบต.  ม.5 
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แล้วถามที่ประชุมว่ามีผู้เสนออีกหรอืไม่ ถ้าไม่มผีมขอถามมตนิะครับว่าจะได้คณะกรรมการ

แปรญัตติกี่ท่าน  ท่านใดเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  3  ท่าน  ให้ยก

มอืขึน้นะครับ 

มตเิห็นชอบ  6  ท่าน 

ท่านใดเห็นชอบในการแตง่ตัง้คณะกรรมการแปรญัตติ  5  ท่าน  ให้ยกมอืขึน้ครับ 

มตเิห็นชอบ  11  ท่าน 

ประธานสภาฯ มติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ   5  ท่าน  เป็นเอกฉันท์   สภาฯ ขอผู้ เสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติ  และขอผู้รับรอง  2  ท่าน  เชญิครับ 

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่  1   

ขอเชญิครับ 

นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง  เสนอ  นายคมสันต์  นาสมพงษ์ 

   ผูร้ับรอง 1. นายค าแปลง  นะวะสี  ส.อบต.  ม.6 

     2. นางกัลยา  ประจ าเมือง ส.อบต.  ม.7 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอประกาศให้ที่ประชุม 

   ทราบว่า  นายคมสันต์  นาสมพงษ์  ส.อบต.  ม.3  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ  คนที ่1 

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่  2   

ขอเชญิครับ 

นายสมร  บัวผัน เสนอ  นางสุรีรัตน์  พาจันทร์ 

   ผูร้ับรอง 1. นายเด่น  สิงหชั์ย  ส.อบต.  ม.2 

     2. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง ส.อบต.  ม.2 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอประกาศให้ที่ประชุม 

   ทราบว่า  นางสุรีรัตน์  พาจันทร์  ส.อบต.  ม.1  ได้รบัเลือกเป็นคณะกรรมการฯ  คนที ่2 

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่  3   

ขอเชญิครับ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า เสนอ  นายเสาร์  เต้หนองเป็ด 

   ผูร้ับรอง 1. นางบุญมี  หล้าค าภา  ส.อบต.  ม.6 

     2. นายไสว  วงศ์ชาลี  ส.อบต.  ม.10 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอประกาศให้ที่ประชุม 

   ทราบว่า  นายเสาร์  เต้หนองเป็ด  ส.อบต.  ม.1  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ  คนที ่3 

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่  4   

ขอเชญิครับ 

นายอนัน  ค าพร เสนอ  นายไสว  วงศช์าลี 

   ผูร้ับรอง 1. นายสมร  บัวผัน  ส.อบต.  ม.9 

     2. น.ส.กัลยา  ประจ าเมือง ส.อบต.  ม.7 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอประกาศให้ที่ประชุม 

   ทราบว่า  นายไสว  วงศ์ชาลี  ส.อบต.  ม.10  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ  คนที ่4 

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่  5   

ขอเชญิครับ 

นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ เสนอ  นายสมร  บัวผัน 

   ผูร้ับรอง 1. น.ส.กัลยา  ประจ าเมือง ส.อบต.  ม.7 

     2. นายค าแปลง  นะวะศรี ส.อบต.  ม.6 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอประกาศให้ที่ประชุม 

   ทราบว่า  นายสมร  บัวผัน  ส.อบต.  ม.9  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ  คนที ่5 

ในเมื่อสภาฯ  แต่งตัง้คณะกรรมการแปรญัตติและมีผูร้ับรองเป็นที่เรียบร้อยแลว้  ดังนี้ 

1. นายคมสันต์  นาสมพงษ์   ส.อบต.  ม.3 

2. นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์   ส.อบต.  ม.1 

3. นายเสาร์  เต้หนองเป็ด   ส.อบต.  ม.1 

4. นายไสว  วงศช์าลี    ส.อบต.  ม.10 

5. นายสมร  บัวผัน    ส.อบต.  ม.9 

เมื่อได้ครบ  5  ท่านแล้ว  ก็ต้องด าเนินการประชุมเพื่อที่จะแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อรอรับผูม้าเสนอค าแปรญัตติในวันที่  

17  สิงหาคม  2563  เวลา   08.00  น.  ถึงวันที่  19  สิงหาคม  2563  เวลา  16.00  น.  

รวมระยะเวลา  24  ชม.  นับแต่สภามีมติรับหลักการให้คณะกรรมการน าส่งในวันที่  20  

สิงหาคม  2563  ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล่ทาใหญ่ตอ่ไป 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุมแจ้งปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 

นายประมงค์  ศรพีลเล่ย์  ส.อบต.  ม.4  แจ้งปัญหาเรื่องถนนภายในหมู่บ้านช ารุด  อยากได้หนิคลุกเพื่อบรรเทา

ความเดือดรอ้นของประชาชน 

นายคุณาสิน  ชิมช้า   ส.อบต.  ม.9  แจง้ปัญหาเรื่องทางระบายน้ าอุดตัน  อยู่ตรงแขวงการทางเสนออยากได้

ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิดครับ , ของบสนับสนุนโครงการเลี้ยงแพะครับ  และขอขอบคุณที่มี

โครงการเลี้ยงสัตว์  เช่น  โค , แพะ , สุกร 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  เรื่องขอความอนุเคราะหร์ถแม็คโครในการน าไปขุดดินออกจากท่อ

น้ าประปา  ซึ่งมีดินอุดตัน 

น.ส.กัลยา  ประจ าเมือง  ส.อบต.  ม.7  เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์  บริหารได้ด าเนินการถึงไหนแลว้ในการติดตัง้ใหม่ค่ะ 

นายก  อบต. ชีแ้จง 

- ม. 4  รับทราบครับ  ก าลังหาวิธีที่ดใีนการด าเนินการครับ 
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- ม.9  ถ้าขุดเหมอืนหน้า  อบต.  ให้เจ้าของพื้นที่ไปตกตงกับเจ้าของที่เลยครับ 

- ม.10  จะใช้แม็คโครพร้อมครับ 

- ม.7  เรื่องขยายเขตไฟฟ้าแสงจันทร์  รับทราบครับ  ก าลังด าเนินการอยู่ครับ 

นายคมสันต์  นาสมพงษ์  ส.อบต.  ม.3  แจ้งเรื่อง 

- เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์  ม.3  มีความตอ้งการประมาณ  5  จุดครับ  ขอความ

อนุเคราะห์บริหารครับ 

- ขอความอนุเคราะหร์ถแม็คโครปรับพืน้ที่ครับ 

- ขอความอนุเคราะหแ์ผงวงจรหรอือุปกรณ์โซล่าเซลครับ 

นางบุญมี  หล้าค าภา ส.อบต.  ม.6  แจง้เรื่อง 

- ขอความอนุเคราะหท์่อเหลี่ยมคลองหินเหล็กไฟ 

- เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์  ถ้าดับก็จะดับหมดทุกจุดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ 

นายก  อบต. วันนีต้้องขอขอบคุณสมาชิกที่รว่มพิจารณางบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการแก้ไขปัญหาให้พี่

น้องประชาชน  ก็พอมีช่องทางอยู่ครับ  ทาง  อบต.  ก็จะเรง่ด าเนินการตอ่ไปครับ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมีท่านใดเสนออะไรหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอบคุณท่านที่มาประชุมและ

ผู้เข้าร่วมประชุม  เห็นว่าสมควรต่อเวลาแล้ว  ผมขอปิดประชุมในสมัย สามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  บัดนีค้รับ 

ปิดประชุมสภาเวลา   21.20  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 



-14- 
 

  รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้มีมติรับรองแล้ว  ในคราวการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  

14  สิงหาคม  2563 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


