
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันที่  15  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. นางบุญมี  หล้าค าภา สมาชิกสภา อบต. บุญมี  หล้าค าภา 

11. นางกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

12. นายคุณาสิน  ชิมช้า สมาชิกสภา อบต. คุณาสนิ  ชิมช้า 

13. นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

14. นายไสว  วงษ์ชาลี สมาชิกสภา อบต. ไสว  วงษ์ชาลี 

15. นายเตรยีม  แสนประกอบ เลขานุการสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสมพงษ์  เทียงดี สมาชิกสภา อบต. ลากิจ 

2 นายค าแปลง  นะวะสี สมาชิกสภา อบต. ลากิจ 

3 นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ 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. นายบุญเลิศ  กันโยทา ผญบ.หว้ยข่าเฒ่า บุญเลิศ  กันโยทา 

7. นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด ประพันธ์  ปาทา 

8. นายส าอาง  พันธ์พุฒ ผญบ.หว้ยโกเตีย้ ส าอาง  พันธ์พุฒ 

9. นายบรรจง  รินไธสง ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด บรรจง  รินไธสง 

10. นายเรอืงฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ ผอ.รร.บ้านโนนศรีทอง เรืองฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ 

11. นางวันเพ็ญ  หิตะปิตะนันต์ ผอ.รร.ศรสีว่างสามัคคี วันเพ็ญ  หิตะปิตะนันต์ 

12. นางพิกุล  เย็นสุวรรณ ผญบ.โนนศรีทอง พิกุล  เย็นสุวรรณ 

13. พระวาวี  ธีรวังโล วัดป่าอรุณรังษี พระวาวี  ธีรวังโล 

14. นางหอม  อินทร์โนนเชอืก รพ.สต.โนนสะอาด หอม  อินทร์โนนเชอืก 

15. นายวิเศษ  สีสุพรม  วิเศษ  สสีุพรม 

16. นายเพ็ง    เพ็ง 

17. นางชาลิสา  บุญเสนา หัวหนา้ส านักปลัด ชาลิสา  บุญเสนา 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  15  ท่าน  ,  ลากิจ  3  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  17  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  11.00  น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่      

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  15  ท่าน  ,  ลากิจ  3  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  17  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอ

เรียนเชิญท่าน  นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชา

พระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ตามระเบียบ

วาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องอาจารย์ส านักสงฆ์ 

 วัดอรุณรังศรี  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูม ิ เข้าร่วมประชุมด้วยในการขอ

ลงทะเบียนวัดผ่านสภาฯ 

- แจ้งวันนีก้็มีการประชุมของฝา่ยปกครองในเรื่องการเกษตรอยู่ที่ห้องประชุม  อบต. 
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมที่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ครับ  ถ้าไม่มผีมขอมตริับรองรายงานครั้งที่

แล้วครับ 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  15  ท่าน 

   ลากิจ  3  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  เรื่องขอสร้างวัด 

ประธานสภาฯ  กราบนิมนตพ์ระคุณเจา้ 

พระวาวี  ธีรวังโล ส านักสงฆ์วัดอรุณรังศร ี ชีแ้จง  ในจุดประสงคเ์พื่อขออนุมัตผิา่นความเห็นชอบจากสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการด าเนินการขอสร้างวัดต่อไป  และจะท าให้เป็นที่

ปฏิบัติธรรมและเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในต าบลท่าใหญ่  พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้  

รักษาศีลไปด้วย  ในเรื่องการอนุรักษ์ก็ได้ท าการปลูกดอกกระเจียว  เพื่อเป็นที่ท่องเที่ยว

ต่อไป 

ประธานสภาฯ  เชญิที่ประชุมซักถาม 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  บ้านโนนส าราญ  ถามเรื่องพื้นที่วัดภูนกเขียนเป็นป่าอย่างไรครับและในการ 

ด าเนินการก็คงจะเป็นในส่วนฝ่ายปกครอง  ส่วนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่     

ก็คงท าได้แค่ผ่านการเห็นชอบให้เพื่อที่จะด าเนนิการตอ่ไป 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  บ้านหว้ยเชือก  ขอเสนออยากใหผ้า่นการเห็นชอบหมดทุกวัดในต าบล 

ท่าใหญ่  ไม่ว่าจะบ้านใดหมู่ใด  เพียงว่าเห็นชอบในการด าเนินการต่อไป  เพื่อให้ถูกตาม

ระเบียบกฎหมาย   

นายเบง    ประชาชนบ้านโนนศรีทอง  ม.5  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  เรื่องป่าไม้เข้าไปหาเจ้าหนา้ที่แล้ว   

เจ้าหนา้ที่ก็บอกใหไ้ปเอาพันธุ์ไม้มาปลูกอยู่  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่า 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดสอบถามอกีหรือไม่  ถ้าไม่มผีมขอถามมต ิ ท่านใดเห็นชอบในการขอ 

สร้างวัดให้ถูกต้องภายในต าบลท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  ให้ยกมือขึ้น 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  15  ท่าน 

   ลากิจ  3  ท่าน 

4.2  เรื่องการจา่ยขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  เชญิ  คณะผูบ้ริหาร  น าเสนอ 

นายก  อบต.  น าเสนอ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่8 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   15  กุมภาพันธ์  2564 
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เรื่อง   ขออนุมัตกิารพิจารณาการจา่ยขาดเงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติตอ่สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เพื่อขออนุมัตกิารพิจารณาการจา่ยขาดเงินสะสม  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ านวน 8  โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้  

1. โครงการถมดินบริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ .หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ     

ตั้งไว้  77,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  15  เมตร  ยาว  45  เมตร  สูงเฉลี่ย  1.50  เมตร  หรือมี

ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  1,273  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ก าหนด 

2. ถมดินบริเวณข้างโรงเรียนบ้านหนองเป็ด  บ้านหนองเป็ด  หมู ่๑ ต.ท่าใหญ่  

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  81,000.- บาท 

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  18  เมตร  ยาว  75  เมตร  สูงเฉลี่ย  1.00  เมตร  หรือมี

ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  1,350  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ก าหนด 

3. ขยายท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร  ท่อ  PVC  จ่ายน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  จากนานาย

บุญเส็ง  เทพตาแสง – นานางอนงค์  เพชรเพิ่มวงศ ์ บ้านห้วยโกเตี้ย  หมู่ 11 ต.ท่าใหญ่  

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  ตัง้ไว้  289,000.-  บาท 

ปริมาณงาน  โดยการวางท่อ  PVC  ชนิดปลายบาน  ø5”  ช้ัน  8.5  จ านวน  200  ท่อน  
ความยาวไม่น้อยกว่า  800  เมตร  พร้อมขุดฝัง – กลบท่อลึกไม่น้อยกว่า  0.50  เมตร  

วาลว์ปิด – เปิด  จ านวน  5  จุด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนด 

4. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  จากนานายทองแดง  

ชมนาวัง  ถึง  นานายกุศล  สุขี  บ้านโนนศรีทอง  หมู่ 5  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  

จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  183,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  5  เมตร  ยาว  1,470  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  367.50 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ

ตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ก าหนด 

5. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  จากที่นายสุบรรณ  

เนื่องแก้ว ถึง ไร่นายสุระ  ค าสทีา  บ้านโนนศรีสง่า  หมู่ 4  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  

จ.ชัยภูมิ    ตั้งไว้  204,000.- บาท   

 



-5- 

ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  4  เมตร  ยาว  1,600  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  320  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอด

สาย พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

6. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณศาลตาปู่หมู่บ้าน  บ้านโนนสะอาด  

หมู ่3  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  249,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดพื้นที่  คสล. ไม่น้อยกว่า  827.50 ตารางเมตร  หนา 0.10 เมตร  

พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนายไสว  เสนาเวียง – บ้านนาง

จันศรี  จิตม่ัน  บ้านโนนส าราญ  หมู่ 10  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ    

ตั้งไว้  171,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ยาว  80  เมต  หนา  0.15  เมตร  หรือมี

พืน้ที่  คสล. ไม่น้อยกว่า  320  ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

8. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากที่นายขุน  เชื้อชัย  ถึง  ที่นายเกษม

ศักดิ์  รัตนีบัณฑิต  บ้านโนนส าราญ  หมู่ 10  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  

ตั้งไว้  433,000.- บาท   

ปริมาณงาน  กว้าง  5  เมตร  ยาว  300  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีผิวจราจรไม่

น้อยกว่า  1,500  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนด 

รวมการจ่ายเงินสะสม  จ านวน  8  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,687,000.-  บาท     

(-หนึ่งลา้นหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัตติ่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จ านวน  8  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     

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 หมวด  8 

เงินสะสม  ข้อ  89 (1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่ เป็นการ

เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรอืกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ 
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เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี ้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หรอืตามที่กฎหมายก าหนด   เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา   

   (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดซักถามจากผูบ้ริหารน าเสนอญัตติ  ที่  8 / 2564  หรอืไม่  ถ้าไม่มี 

ผมขอมติ  ท่านใดเห็นชอบในการอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  8  โครงการ  รวม

เป็นเงินทั้งสิน้  1,687,000.-  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ใหท้่าน

ยกมอืขึน้ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  15  ท่าน 

   ลากิจ  3  ท่าน 

4.3  เรื่องโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  มาตั้งจา่ยเป็น 

รายการใหม่ 

เชญิคณะบริหาร  น าเสนอ 

นายก  อบต.  น าเสนอ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่9 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   15  กุมภาพันธ์  2564 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาตั้งจา่ย

เป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังต่อไปนี้  

   โอนลด   จ านวน  1  รายการ 

ส านักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   

งบบุคลากร 

หมวดรายจา่ย  เงนิเดือน  (ฝา่ยประจ า)  

ประเภทรายจ่าย  เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 

1. เพื่อจา่ยเงนิเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  1,851,375.- บาท   

โอนลด  4,300.- บาท 

โอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  4,300.- บาท  (สี่พันสามรอ้ยบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ในการโอนลด  1  รายการ  ที่คณะบริหารน าเสนอในญัตติ  ที่  9 / 2564  มีท่านใดซักถาม 
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หรอืไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติ  ท่านใดเห็นชอบในการอนุมัติในการโอนลด  จ านวน  1  

รายการ  เป็นเงนิทั้งสิน้  4,300.-  บาท  (สี่พันสามรอ้ยบาทถ้วน)  ให้ท่านยกมอืขึ้น 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  15  ท่าน 

   ลากิจ  3  ท่าน 

โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ 

ส านักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   

งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

1. ค่าจัดซื้อเครื่องปริน้เตอร์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน  1  เครื่อง   เป็นเงิน  4,300.-  บาท 

คุณลักษณะ ดังนี้ 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมตดิตั้งถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer)  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด  A4  ไม่น้อยกว่า    

20 หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ 8.8  ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพร์่างสีส าหรับกระดาษ  A4  ไม่น้อยกว่า 10  หน้าต่อนาที 

(ppm) หรอื 5  ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรอืดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า       

1 ช่อง 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า  50  แผ่น 

- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom 

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  4,300- บาท   

(สี่พันรอ้ยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เนื่องจากค่าครุภัณฑ์ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีความ

จ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ ์ ดังนัน้จงึขอโอนมาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  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  หรอืโอนไปตั้ง 
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จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อพจิารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา     

   (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมตามที่คณะผูบ้ริหารน าเสนอญัตติ  ที่  9 / 2564  ต้องการซักถามหรอืไม่  ใน 

เมื่อไม่มี  ผมขอมต ิ ในการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  รวมเป็น

เงินทั้งสิน้  4,300.-  บาท  (สี่พันสามรอ้ยบาทถ้วน)  ให้ท่านยกมอืขึ้น 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  15  ท่าน 

   ลากิจ  3  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอใหม่ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุมแจ้งปัญหาในชุมชนของท่าน 

นายก  อบต.  -    แจ้งเรื่องการป้องกันไฟป่า 

- แจ้งเรื่องรถแม็คโครในเวลานีไ้ด้บริการชาวบ้านในส่วนสาธารณะอยู่  ส่วนธนาคารน้ าก็

จะต้องให้เสร็จตามที่แต่ละหมู่บ้านส่งหนังสือมาขอเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน  สรุปธนาคารน้ าชะลอไว้ก่อน 

ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนออะไรอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มี  ผมต้องขอขอบคุณผูเ้ข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม  

ในการประชุมสมยัสามัญ  สมยัที่  1  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมสภา เวลา  17.00  น. 
 

ลงช่ือ   เตรียม   แสนประกอบ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายเตรยีม แสนประกอบ) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

    (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   คมสันต์   นาสมพงษ์   ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายคมสันต ์  นาสมพงษ์) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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       ลงช่ือ     ไสว   วงศช์าลี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายไสว   วงศ์ชาลี) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

  รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้มีมติรับรองแล้ว  ในคราวการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  

19  กุมภาพันธ์  2564 
 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


