
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

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

วันที่  15  พฤษภาคม  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. อนนั    ค าพร 

10. นายสมพงษ์  เทียงดี สมาชิกสภา อบต. สมพงษ์  เทียงดี 

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. นายค าแปลง  นะวะสี สมาชิกสภา อบต. ลา 
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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 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  3  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่      

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  3  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่าน  นาย

บุญจันทร์  เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระรัตนตรัย  และ

กล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ตามระเบียบวาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -   แจ้งเรื่องอดีตสมาชิก อบต.  เสียชีวติคือ  นายประสิทธิ์  เกียรตินอก  ม.9 

- แจ้งเรื่อง  ม.3  มีผู้เสียชีวติในวันเดียวกัน  1  ราย 

- เรื่องให้ส ารวจโครงการขยายเขตไฟฟ้า 

นายก  อบต.  แจ้งเรือ่ง 

- ให้ส่งโครงการเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 

- การป้องกันโรคโควิด 

- เรื่องป้องกันโรคไข้เลือดออก  อบต.ได้สนับสนุน  เจลล้างมอื  น้ ายาฆ่าเชื้อ  แอลกอ

ฮอร์  เครื่องพน่หมอกควัน  ฯลฯ  เรียบร้อยแลว้  ถ้าไม่พอหรอืขาดอย่างไรสามารถ

ติดตอ่ประสานได้ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมที่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ครับ  ถ้าไม่มผีมขอมตริับรองรายงานครั้งที่

แล้วครับ 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  เรื่องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มาตั้ง 

จา่ยเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ  เชญิคณะผู้บริหารเสนอญัตติ 
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นายก  อบต.  น าเสนอญัตติ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่ 15 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   7  พฤษภาคม  2564 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้

พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  1  รายการ 

กองชา่ง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน   

งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

1. โครงการปรับปรุงตอ่เติมอาคารส านักงานหลังที่  2  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

ตั้งไว้  2,289,000.-  บาท  ยอดเงินคงเหลือ  2,252,000.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  783,000.- บาท  (-เจ็ดแสนแปดหมื่นสาม

พันบาทถ้วน-) 

ประธานสภาฯ  ถามมตใินการโอนลดเพื่อที่จะตั้งเป็นรายการใหม่ ท่านใดเห็นชอบในการโอนลด 1 รายการ   

เป็นเงินทั้งสิน้  783,000.- บาท  (-เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)  ให้ยกมอืขึน้ 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลากิจ  1  ท่าน 

   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน  4  รายการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน   

งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  บ้านโนนศรีสง่า   หมู่  4  ต.ท่าใหญ่        

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  268,000.-  บาท   
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ปริมาณงาน  กว้าง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  4  เซนติเมตร  หรือมีปริมาณพื้นผิว

จราจรไม่น้อยกว่า  800  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  

จ านวน  1  ป้าย 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้าวัดป่าลวก  บ้านห้วยเชือก      

หมู ่ 9  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  ตัง้ไว้  269,000.-  บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4  เมตร  ยาว 140 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี

พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  560  ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

3. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  บ้านโนนศรีทอง  หมู่  5  ต.ท่าใหญ่        

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  165,000.-  บาท  

ปริมาณงาน  กว้าง  6  เมตร  ยาว  83  เมตร  หนา  4  เซนติเมตร  หรือมีปริมาณพื้นผิว

จราจรไม่น้อยกว่า  498  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  

จ านวน  1  ป้าย 

4. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพืน้ที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  จากนานายจ านงค์ แก้ว

พรม – นานายวิเชียร  มารทอง  บ้านห้วยเชือก  หมู่  9  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  

จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  81,000.-  บาท   

ปริมาณงาน  ลงหนิคลุกกว้าง  4  เมตร  ยาว  700  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  หรือมี

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  140 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอดสาย  

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 783,000.- บาท  

(-เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอน

งบประมาณตั้งจ่ายใหม่  จ านวน  4  โครงการ  ด้วยเหตุนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบลและเกิดประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชน   

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 
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   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา      

   (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามทีป่ระชุมในการโอนมาตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  4  รายการ  เป็นจ านวนเงิน   

783,000.- บาท  มีท่านใดสงสัยบ้าง  ถ้าไม่มีผมก็ขอมติในการอนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  จ านวน  4  รายการ  จ านวนเงิน  783,000.- บาท  (-เจ็ดแสนแปดหมื่นสาม

พันบาทถ้วน-)  ท่านใดอนุมัตใิห้ยกมอืขึน้ 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลากิจ  1  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอใหม่ 

   5.1  เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  เชญิผูบ้ริหารชีแ้จง 

นายก  อบต.  ชีแ้จง  สว่นราชการ  กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ที่  ชย 77804  วันที่  7   

พฤษภาคม  2564   

เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

   เรื่องเดิม  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี   

2564  กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศกึษา  งบลงทุน  หมวดค่า

ครุภัณฑ ์ ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑส์ านักงาน  ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร  รวมค่าติดตัง้  

ขนาด  18  นิว้  จ านวน  30  ตัวๆ ละ  2,500.-  บาท  ตั้งไว้  75,000.-  บาท  นัน้  

   ข้อเท็จจริง  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย   

ประจ าปีงบประมาณ  2564  แผนงานการศกึษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภท

รายจ่าย  ค่าครุภัณฑส์ านักงาน  ค่าจัดซือ้พัดลมโคจร  รวมค่าติดตั้ง  ขนาด  18  นิ้ว  

จ านวน  30  ตัวๆ ละ  2,500.-  บาท  ตั้งไว้  75,000.-  บาท  โดยสภาพห้องเรียนและ

สภาพพื้นที่แล้วนั้นมีความจ าเป็น  จึงขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

เป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง  ขนาด  18  นิว้  จ านวน  30  ตัวๆ ละ  2,500.-  บาท  ตั้งไว้  

75,000.-  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  หมวดที่ 4  ข้อที่ 29   

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยหรอืไม่  ในเมื่อไม่ม ี ผมขอถามมตจิากที่ประชุมท่านใด 

เห็นชอบอนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  

ให้ท่านยกมอืขึน้ 

   มตเิห็นชอบอนุมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ.  

2564  เป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 
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   ลา  1  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุมแจ้งใหป้ัญหาในพืน้ที่ของตัวเอง 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด  ส.อบต.บ้านหนองเป็ด  ม.1  เสนอ 

 หนิคลุก  เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน  ถนน  20  ม.  และ  60  ม. 

นายก  อบต. แจ้ง  ตามที่ท่านเสนอมาแล้วอาทิตย์หน้าจะลงพื้นที่  เพื่อให้ช่างประมาณการตอ่ไป 

นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์  ส.อบต.บ้านหนองเป็ด  ม.1  เรื่องถนนที่ทหารจะมาท านั้นถึงไหนแลว้ 

นายก  อบต.  เรื่องถนนของทางทหารท าค้างไว้  สงสัยมีผู้มารับช่วงต่อ  เลยท าค้างไว้ 

ประธานสภาฯ ต้องขอขอบคุณที่สมาชิกที่สมาชิกมองเห็นความส าคัญในการแก้ปัญหาให้กับพี่นอ้ง

ประชาชน  เราก็ประชุมกันมาพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณผูเ้ข้าประชุมและผูเ้ข้าร่วม

ประชุม  ในสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมสภา เวลา  15.00  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  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  

14  พฤษภาคม  2564 
 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


