
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยวสิามัญ  ครั้งที่  4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  29  กันยายน  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. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

6. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

7. นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

8. นายอนัน   ค าพร สมาชิกสภา อบต. อนัน    ค าพร 

9. นายสมพงษ์  เทียงดี สมาชิกสภา อบต. สมพงษ์  เทียงดี 

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. นายเด่น  สิงห์ชัย 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. นายบรรจง  รินไธสง ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด บรรจง  รินไธสง 

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

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

10. นายทรงศักดิ์  ก าลังมาก ผช.ผญบ.หว้ยโกเตีย้ ทรงศักดิ์  ก าลังมาก 

11. นายประยุธ  กันโยทา ผญบ.โนนศรีสงา่ ประยุธ  กันโยทา 

12. นายณรงค์  ทวีศักดิ์ เกษตรอ าเภอหนองบัวแดง ณรงค ์ ทวีศักดิ์ 

13. นายนะโรง  ทนน้อย ผช.ผญบ.โนนส าราญ นะโรง  ทนน้อย 

14. นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด ประพันธ์  ปาทา 

15. นายพิษณุ  หลอดค า นักพัฒนาชุมชน  ช านาญการ พิษณุ  หลอดค า 

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

17. นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นพดล  พลธรรม 

18. นายธีระวัฒน์  หาญแท้ นายช่างโยธา ธีระวัฒน ์ หาญแท้ 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  ลา  1  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  18  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  11.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่      

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  ลา  1  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  18  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอเรียน

เชิญท่าน  นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระ

รัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยวสิามัญ  ครัง้ที่  4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ตามระเบียบวาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - เรื่องการเกษียญอายุราชการของเกษตรอ าเภอหนองบัวแดง  และเชิญหัวหน้า  ณรงค ์ 

ทวีศกัดิ์  เกษตรอ าเภอหนองบัวแดง 

นายณรงค์  ทวีศักดิ์ เกษตรอ าเภอหนองบัวแดง  แจ้งเรื่องมเีกษตรอ าเภอหนองบัวแดงมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

ในจังหวัดชัยภูมิ   
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ประธานสภาฯ  โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ มีอยู่   

13  โครงการ  จะตอ้งด าเนินการตอ่ไป 

   แจ้งเครือข่ายเกษตรสวนพ่อทองอนิทร์จะได้รับการสนับสนุน 

- ไผ่จิมชุง 

- ไผ่มงคล 

- ข้าวไร่  (พันธุ์หอมดง) 

แจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนไม้ยืนตน้  เช่น  ล าไย  มะม่วง  ยางพารา  ฯลฯ 

นายบุญเลิศ  กันโยธา ผญบ. ม.2  แจ้งเรื่องการกวนข้าวทิพย์  เริ่ม  09.00  น.  เป็นต้นไป 

นางสงวน  อุปราช ก านันต าบลท่าใหญ่  แจ้งเรื่องงานหรรษาบุญกระธูป  อีก  1  วัน  ฝา่ยปกครองต าบล 

ท่าใหญ่เข้าเวร 

นายก  อบต.  -  แจ้งเรื่องเบีย้ยังชีพในวันที่  7  ตุลาคม  2563 

   -  เรื่องอยากใหผู้้น าประชาสัมพันธ์  มอบหมายให้หัวหน้าพิษณุ  ด าเนินการ 

   -  เรือ่งงบประมาณ  2564  เชญิประชุมคัดกรองผูพ้ิการ 

นายพิษณุ  หลอดค า นักพัฒนาชุมชน  แจ้งเรื่องบัตรผู้พิการหมดอายุ  ต่ออายุบัตรผู้พิการโดยยื่นเอกสารดังนี้ 

   -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

   -  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

   -  รูปถ่าย 

   ส่วนผู้ดูแล 

   -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

   -  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ประธานสภาฯ  แจ้ง 

- แจ้งเรื่องบุญกฐิน  บ้านหว้ยโกเตี้ย  ม.11  จัดในวันที่  17  ตุลาคม  2563  จึงขอเชิญที่

ประชุมรว่มท าบุญครับ 

- เชญิสมาชิกไปร่วมงานประเพณีบุญกระธูป  ที่อ าเภอหนองบัวแดง 

- ในตอนเย็นวันนีไ้ปร่วมงานมุฑติาจิต  ผอ.พรชัย  ข่าขันมะลี 

นายก  อบต.  -  เรื่องก านัน , เกษตรอ าเภอ , ผอ.พรชัย  ขา่ขันมะลี  ที่จะเกษียณนั้น  เราก็จะตกลงกัน 

ต่อไป   
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- เรื่องเชิญชวนร่วมโครงการเกี่ยวข้าวหอมดงที่สวนพ่อทองอนิทร์ 

   -  เรื่องลดพื้นที่ในการปลูกอ้อย  เช่น  ปลูกไม้ยืนตน้หรอืกล้วย  ฯลฯ 

   -  เรื่องโรงเรียนแจ้งการรับเงนิอุดหนุนอาหารกลางวัน 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดแจ้งอีกหรือไม่ 

   - ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ  เชญินักวิเคราะห์ 

นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ  น าเสนอ 

   4.1  พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

   บัญชสีรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2561 - 2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบาย

น้ า  รางระบายน้ า 

1. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  หมู่ที่  9  บ้านห้วยเชือก  ประจ าปี  

2564  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  91,000  บาท  รวม  5  ปี  จ านวน  1  

โครงการงบประมาณ  91,000  บาท 

2. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  หมู่ที่  10  บ้านโนนส าราญ  ประจ าปี  

2564  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  87,000  บาท  รวม  5  ปี  จ านวน  1  

โครงการ  งบประมาณ  87,000  บาท 

3. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  สายบ้านนายเอ่น  

พันธ์หนองเป็ด  ถึงบ้านนายหาญ  เต้หนองเป็ด  จ านวน  1  โครงการงบประมาณ  

31,000  บาท  รวม  5  ปี  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  209,000  บาท  5  

ปี  3  โครงการ  งบประมาณ  209,000  บาท 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม  ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ

สร้างมูลค่าเพิ่มเติมอย่างมรประสิทธิภาพและยั่งยืน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  

ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางตลาด

และการเชื่อมโยงสูป่ระเทศอาเซียน 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ท่อระบาย

น้ า  รางระบายน้ า 

1. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  หมูท่ี่  9  บ้านหว้ยเชือก 

วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมผิวทางที่ช ารุดให้สามารถใช้งานและมีคุณภาพที่ดี

ยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  ถนนสายจากบ้านนายเฉลิม  งามศรี  ถึง

บ้านนายสมปอง  กองแก้ว  กว้าง  6  ม.  ยาว  0.050  กม.  หนา  4  ซม.  

หรอืมีพื้นที่ผิวจราจรใชส้อยไม่น้อยกว่า  300  ตร.ม. 

งบประมาณและที่ผ่านมาปี  2563  จ านวน  91,000  บาท 

ตัวชี้วัด  (KPI)  ประชาชนรอ้ยละ  90  ได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ถนนได้รับการปรับปรุงใหส้ามารถใช้งานและมีคุณภาพที่

ดียิ่งขึน้ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  กองชา่ง 

2. โครงการเสริมผวิทางแอสฟัลติกคอนกรีต  หมูท่ี่  10  บ้านโนนส าราญ 

วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมผิวทางที่ช ารุดให้สามารถใช้งานและมีคุณภาพที่ดี

ยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  ถนนสายจากบ้านนางสุภารัตน์  ว้ายหนอง

ขาม  ถึงบ้านนายสนธยา  เชื่อชัย  กว้าง  3  ม. ยาว  0.090 กม. หนา 4 ซม.  

หรอืมีพื้นที่ผิวจราจรใชส้อยไม่น้อยกว่า  270  ตร.ม. 

งบประมาณและที่ผ่านมาปี  2563  จ านวน  87,000  บาท 

ตัวชี้วัด  (KPI)  ประชาชนรอ้ยละ  90  ได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ถนนได้รับการปรับปรุงใหส้ามารถใช้งานและมีคุณภาพที่

ดียิ่งขึน้ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  กองชา่ง 

3. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร  โดยลงหินคลุก  สายบ้านนาย

เอ่น  พันธ์หนองเป็ด  ถึงบ้านนายหาญ  เต้หนองเป็ด  หมู่ที่  10  บ้านโนน

ส าราญ 

วัตถุประสงค์  เพื่อปรับปรุงผิวทางที่ช ารุดให้สามารถใช้งานและมีคุณภาพที่ดี

ยิ่งขึ้น 
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เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  ลงหินคลุก  กว้าง  4  ม.  ยาว  300  ม.  

เฉลี่ย  0.05  ม.  หรือมีมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  60  ลบ.ม.  พร้อมปรับ

เกรดแตง่เรียบตลอดสาย 

งบประมาณและที่ผ่านมาปี  2563  จ านวน  31,000  บาท 

ตัวชี้วัด  (KPI)  ประชาชนรอ้ยละ  90  ได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ถนนได้รับการปรับปรุงใหส้ามารถใช้งานและมีคุณภาพที่

ดียิ่งขึน้ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ  กองชา่ง 

   บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  3  (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วน 

ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร ์ ชื่อ  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  หมู่ที่  5  บ้านโนนศรีทอง  ต าบลท่าใหญ่  

อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

หนา้  2  พ.(2)5 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ  กองชา่ง 

การเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  หมู่ที่  5  บ้านโนนศรีทอง  ต าบลท่า

ใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ถนนสายบ้านโนนส าราญ  หมู่ที่  10  ถึง

บ้านโนนศรีทอง  หมู่ที่  5  จากบ้านนายบุญจันทร์  ค าโหยก  สามแยกเครนอ้อย  ยาว  

0.500  กม.  กว้าง  6  ม.  หนา  4  ซม.  งบประมาณ  483,000  บาท 

ข้อความใหม่ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  หมู่ที่  5  บ้านโนนศรีทอง  ต าบลท่าใหญ่  

อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

ถนนสายบ้านโนนส าราญ  หมู่ที่  10  ถึงบ้านโนนศรีทอง  หมู่ที่  5  จากบ้านนายบุญ

จันทร์  ค าโหยก  ถึงสามแยกเครนอ้อย  ยาว  0.500  กม.  กว้าง  6  ม.  หนา  4  

ซม.  งบประมาณ  898,000  บาท 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้การด าเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณ 

2. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  หมู่ที่  5  บ้านโนนศรีทอง  ต าบลท่าใหญ่  

อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

หนา้  121 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ  กองชา่ง 
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การเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  หมู่ที่  5  บ้านโนนศรีทอง  ต าบลท่า

ใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

จากบ้านนางหนูลัง  ค าศรีทา  ถึงพื้นที่นางประสาท  ถาวงค์กลาง  กว้าง  6  ม.  ยาว  

0.180  กม.  หนา  4  ซม.  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,080  ตร.ม.  

งบประมาณ  305,000  บาท 

ข้อความใหม่ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก  หมู่ที่   5  บ้านโนนศรีทอง  ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอ

หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ จากที่  นายแดง  วรรณชัย  ถึงพื้นที่นางวิไลวรรณ  นุชิต  

กว้าง  6  ม.  ยาว  0.200  กม.  หนา  4  ซม.  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  

1,200  ตร.ม.  งบประมาณ  364,000  บาท 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้การด าเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณ 

3. โครงการเสริมผวิทางแอสฟัลติกคอนกรีต  หมูท่ี่  3  บ้านโนนสะอาด 

หนา้  พ.(2)6 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ  กองช่าง 

ข้อความเดิม 

เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต   จากบ้านนายเรียบ  นามวิบูลย์  ถึงบ้านนาย

ประพันธ์  ปาทา  ยาว  0.420  ม.  กว้าง  4  ม.  หนา  4  ซม. 

ข้อความใหม่ 

เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายเรียบ  นามวิบูลย์  ถึงบ้านนายประพันธ์  

ปาทา  ช่วงที่  1  กว้าง  5  ม.  ยาว  0.068  กม. หนา 4 ซม.  ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม.  

ยาว  0.120  กม.  หนา  4  ซม.  หรอืมีพื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า  820  ตร.ม. 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้การด าเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่าตามที่นักวิเคราะหฯ์  ได้น าเสนอ  3  โครงการในการเพิ่มเติมและ 

เปลี่ยนแปลงมีท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรอืไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอถามมติท่านใดเห็นสมควรให้มี

การแก้ไขเพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลงใน  3  โครงการให้ท่านยกมอืขึน้ 

มตเิห็นด้วยเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

ลา  1  ท่าน 

4.2 เรื่องการโอนงบประมาณตั้งจา่ยใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

   เชญิคณะบริหาร 
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นายก อบต.  ชีแ้จง 

แบบขอเสนอญัตติ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่  14/2563 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   24  กันยายน  2563 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มาตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  1  รายการ 

กองส่งเสริมการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

หมวดรายจา่ย  ค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   

- ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  250,000.-  บาท  เบิกจ่ายแล้ว  211,659.-  

บาท  คงเหลือ  38,341.-  บาท  โอนลดครั้งนี ้ เป็นเงิน  27,200.-  บาท    

โอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  27,200.- บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันสองรอ้ย

บาทถ้วน) 

   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน  2  รายการ 

กองคลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   

งานบริหารงานคลัง   

หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

1. 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  4 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่

น้อยกว่า  2.3  GHz  และมีหนว่ยประมวลผลดา้นกราฟิก  (Graphics 

Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า  10  แกน  หรอื 
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2. ในกรณีที่มหีนว่ยความจ า  แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า  6 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่

น้อยกว่า  1.8  GHz  และเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้งใช้

ความสามารถในการประมวลผลสูง 

- 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 

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรอื  LED  ขาวด า  (18  หนา้/นาที)  จ านวน  2  เครื่อง  

ราคาเครื่องละ  2,600.-  บาท  เป็นเงิน  5,200 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

- มีความอะเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพส์ าหรับกระดาษ  A4  ไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  (ppm) 

- มีหน่วยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB 

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

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า  150  แผ่น 

- สามารถใช้ได้กับ  A4 , Letter , Legal  และ Custpm 

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  27,200.- 

บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เนื่องจากค่าครุภัณฑ์ส านักงานไม่ได้ตั้งจ่ายไว้  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มี

ความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์  ดังนั้นจึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  2  

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  ถามที่ประชุม  ตามที่บริหารยื่นเสนอญัตติที่  14/2563  มีท่านใดซักถามหรอืไม่ ในเมื่อไม่มี   

ผมขอถามมติท่านใด  เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2563  โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  27.200.-  บาท  

ในการเห็นชอบอนุมัตใิห้ท่านยกมอืขึน้ 

มตเิห็นชอบอนุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

ลา  1  ท่าน 

  เชญิคณะบริหารน าเสนอญัตติ 

นายก  อบต. แถลงการณ์ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่  15 / 2563  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   24  กันยายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ในการขออนุมัติการพิจารณาโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  1  รายการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 

หมวดรายจา่ยเงนิอุดหนุน 

ประเภทรายจ่ายกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

1. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองบัวแดง  ตั้งไว้  300,000.-  บาท  โอน

เพิ่มแลว้  1,000,000.-  บาท  รวมเป็นเงิน  1,300,000.-  บาท  คงเหลือ  341,000.-  

บาท  โอนลดครั้งนี ้ เป็นเงิน  121,000.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงนิทั้งสิน้  121,000.- บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพัน

บาทถ้วน) 

   โอนเพิ่ม จ านวน   1  รายการ  

แผนงานเคหะและชุมชน 
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษา  และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายสุเทพ  ทนศรี  ถึงบ้านนาง

มาลัย  เทิดพระกริด  บ้านโนนมะค่า  หมู่ที่  6  ตั้งไว้  290,000.-  บาท  โอนเพิ่ม  

121,000.-  บาท  รวมเป็นเงิน  411,000.-  บาท 

รวมโอนเพิ่ม  จ านวน  1  รายการ   เป็นเงินทั้งสิน้  121,000.- บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่น

หนึ่งพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  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. 2543  หมวด  4  การโอน

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  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 ถามที่ประชุมว่าในการโอนเพิ่ม  จ านวนว  1  รายการ  มีท่านใดสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มผีมขอ

ถามมตใินการอนุมัตใิห้โอนเพิ่ม  จ านวน  1  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  121,000.-  บาท  

(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ให้ท่านยกมอืขึน้ 

  มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

  ลา  1  ท่าน 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่ 16 / 2563  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   24  กันยายน  2563 
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เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มาตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี ้ 

   โอนลด  จ านวน  100  รายการ 

ส านักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบบุคลากร 

หมวดรายจา่ย  เงนิเดือน  (ฝา่ยการเมอืง) 

ประเภทรายจ่าย   

1. เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน    

106,142.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  เงนิเดือน  (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทรายจ่าย   

2. เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นเงิน     35,545.-  บาท 

3. เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เป็นเงิน     33,040.-  บาท 

4. เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  เป็นเงิน       8,520.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าตอบแทน 

ประเภทรายจ่าย   

5. เพื่อจา่ยค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น     

        เป็นเงิน   9,050.-  บาท 

6. เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร  เป็นเงิน       2,130-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย   

7. เพื่อจา่ยเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน       9,167.-  บาท 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

8. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นเงิน     10,000.-  บาท 

9. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน       5,692.-  บาท 

10. เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการปลูกไผม่งคลล้านต้นหน้าฝนปีนี ้ เป็นเงิน    15,000.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย   

11. เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เป็นเงิน     36,000.-  บาท 
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12. เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น  เป็นเงิน       9,000.-  บาท 

13. เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เป็นเงิน     18,618.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าสาธารณูปโภค 

ประเภทรายจ่าย   

14. เพื่อจา่ยเป็นค่าน้ าประปา  ค่าน้ าบาดาล  เป็นเงิน       2,366.-  บาท 

15. เพือ่จา่ยเป็นค่าบริการโทรศัพท ์  เป็นเงิน       4,485.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

16. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้บันไดเหล็กอลูมิเนียม  สูง  6  เมตร  จ านวน  1  ตัว  เป็นเงิน  

3,000.- บาท 

หมวดรายจา่ย  เงนิอุดหนุน 

ประเภทรายจ่าย  เงนิอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

17. เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนสภาองค์กรชุมชนต าบลท่าใหญ่  เป็นเงิน   20,000.-  บาท 

กองคลัง 

งานบริหารงานคลัง 

งบบุคลากร 

หมวดรายจา่ย  เงนิเดือน  (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทรายจ่าย   

18. เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน     39,406.-  บาท 

19. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่   เป็นเงิน       7,000.-  บาท 

20. เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เป็นเงิน     12,480.-  บาท 

21. เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  เป็นเงิน     10,740.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

22. เพื่อจา่ยเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน       9,900.-  บาท 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

23. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน       6,464.-  บาท 

ประเภทรายจ่าย   

24. เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  เป็นเงิน    18,350.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

25. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องปรับอากาศ  เป็นเงิน       1,000.-  บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
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หมวดรายจา่ย  เงนิเดือน  (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทรายจ่าย   

26.  เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงาน  เป็นเงิน       1,597.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าตอบแทน 

ประเภทรายจ่าย   

27. เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น เป็นเงิน      2,800.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

28. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน     10,000.-  บาท 

29. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการตัง้จุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละเทศกาลปีใหม่  

     เป็นเงิน     3,280.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย   

30. เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวทิยุ  เป็นเงิน     10,000.-  บาท 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

หมวดรายจา่ย  เงนิเดือน  (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทรายจ่าย   

31. เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน     47,400.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติเราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

32. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจัดซือ้ไฟสัญญาณจราจร    เป็นเงนิ  30,000.- บาท 

33. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ

สังเคราะหค์วามถี่   เป็นเงิน   10,000.-  บาท 

34. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการอบรมฝกึทบทวนชุดปฏิบัติการกู้ชพีกู้ภัย  (otos)      

เป็นเงิน  10,000.-  บาท 

กองการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

แผนงานการศกึษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา 

หมวดรายจา่ย  เงนิเดือน  (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทรายจ่าย   

35. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน    13,150.-  บาท 
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36. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่ เป็นเงิน       5,000.-  บาท 

37. เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    เป็นเงิน     17,160.-  บาท 

38. เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง   เป็นเงิน     18,960.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าตอบแทน 

ประเภทรายจ่าย   

39. เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น            เป็นเงิน    10,000.-  บาท 

40. เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือบุตร เป็นเงิน     30,000.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

41. เพื่อจา่ยเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน     20,900.-  บาท 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

42. เพื่อจา่ยเป็นค่าเดินทางไปราชการ   เป็นเงิน     10,000.-  บาท 

43. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก                       

เป็นเงิน    10,000.-  บาท 

ประเภทรายจ่าย   

44. เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เป็นเงิน       6,100.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย   

45. เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน       8,110.-  บาท 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

46. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล          

เป็นเงิน  10,000.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  เงนิอุดหนุน 

ประเภทรายจ่าย  เงนิอุดหนุนส่วนราชการ 

47. เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้แก่โรงเรยีน           

เป็นเงิน   16,560.-  บาท 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

หมวดรายจา่ย  เงนิเดือน  (ฝา่ยประจ า) 
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ประเภทรายจ่าย   

48. เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน       6,480.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

49. เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการบ้านสวยเมืองสุข  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

เป็นเงิน     13,700.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย   

50. เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   เป็นเงิน    10,385.-  บาท 

51. เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เป็นเงิน     30,000.-  บาท 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารรสุขอื่น 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย   

52. เพื่อจา่ยเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน       3,000.-  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

หมวรายจา่ย  เงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า) 

ประเภทรายจ่าย   

53. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน   เป็นเงิน     35,180.-  บาท 

54. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่   เป็นเงิน       5,000.-  บาท 

55. เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เป็นเงิน       4,080.-  บาท 

56. เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  เป็นเงิน       4,200.-  บาท 

หมวรายจา่ย  ค่าตอบแทน 

ประเภทรายจ่าย   

57. เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร  เป็นเงิน     10,000.-  บาท 

หมวรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

58. เพื่อจา่ยเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน     10,000.-  บาท 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

59. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เป็นเงิน     11,204.-  บาท 

60. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการรับ – ส่งเด็กยากจนและด้อยโอกาส                     

เป็นเงิน     75,407.-  บาท 
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ประเภทรายจ่าย   

61. เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  เป็นเงิน     10,000.-  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

หมวดรายจา่ย  เงนิเดือน  (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทรายจ่าย   

62. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน   เป็นเงิน     11,855.-  บาท 

63. เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหนง่   เป็นเงิน       5,000.-  บาท 

64. เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  เป็นเงิน       5,980.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

65. เพื่อจา่ยเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นเงิน     38,060.-  บาท 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

66. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน       9,440.-  บาท 

ประเภทรายจ่าย    

67. เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  เป็นเงิน     10,000.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย   

68. เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น  เป็นเงิน     15,800.-  บาท 

69. เพือ่จอ่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   เป็นเงิน     10,000.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

70. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้รถยนต์บรรทุก  6  ล้อ  ติดตั้งเครนไฮดริลกิ  พร้อมกระเช้าซ่อม

ไฟฟ้า  เป็นเงิน     21,500.-  บาท 

ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

71. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องเจาะคอนกรีต  เป็นเงิน     75,000.-  บาท 

72. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้แบบหล่อคอนกรีต  ทรงสี่เหลี่ยม (เหล็ก)  ขนาด  15*15*15  ซม.

เป็นเงิน       8,000.-  บาท 

หมวดรายจา่ย  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

73. เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ  เช่น  อาคารต่างๆ  ถนน  ฝายน้ า

ล้น  สะพาน  ฯลฯ   เป็นเงิน    128,000.-  บาท 
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ประเภทรายจ่าย  ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิตบิุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

74. เพื่อจา่ยเป็นค่าจ้างส ารวจออกแบบสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  บ้านโนนส าราญ  

หมูท่ี่  10 เป็นเงิน     50,000.-  บาท 

งานไฟฟ้าถนน 

หมวดรายจา่ย  เงนิอุดหนุน 

ประเภทรายจ่าย  เงนิอุดหนุนกิจการเป็นสาธารณประโยชน์ 

75. เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าหนองบัวแดง                   

เป็นเงิน   220,000.- บาท 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

76. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน  ราชินี  

เป็นเงิน       4,796.-  บาท 

77. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าใหญ่                            

เป็นเงิน  11,470.-  บาท 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

78. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจัดงานปฏิบัติธรรม เป็นเงิน     20,000.-  บาท 

79. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจัดงานประเพณีแหเ่ทียนวันเข้าพรรษา                 

เป็นเงิน   2,700.-  บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงการพืน้ฐาน 

หมวดรายจา่ย  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

80. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  หมูท่ี่  6  บ้านโนน

มะค่า  จากบ้านนายคะนึง  ครองวงค์ – โรงเรียนราษฎร์บ ารุง   เป็นเงิน 3,000.-บาท 

81. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่  2  บ้านห้วย 

ข่าเฒ่า  จากบ้านนายบุญมี  ครองโชค  ถึงบ้านนายสุรพล  ตน้แป๊ะ                 

เป็นเงิน     1,000.-  บาท 
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82. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่  10  บ้านโนน

ส าราญ  ข้าง  ก.ศ.น.  ต าบลท่าใหญ่  เป็นเงิน     4,000.-  บาท 

83. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่  11  บ้านห้วย

โกเตี้ย  บ้านนายเชษฐา  ถึง  หมู่  9  บ้านหว้ยเชือก เป็นเงิน    3,000.-  บาท 

84. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่  4  บ้านโนนศรี

สงา่  จากบ้านนายสมาน  แสงสดตา  ถึงโรงเลี้ยงใหม  นางวันนา  กลางเมอืงขวาเป็น

เงิน   2,000.-  บาท 

85. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่  5  บ้านโนนศรี

ทอง  จากบ้านนางออ่น  อุตพรม  ถึงบ้านนางภาวนา  โคตรเมอืง                   

เป็นเงิน   3,000.-  บาท 

86. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี่  8  บ้านโนน

ศลิา  จากบ้านนายสมเด็จ  ช่างทองค า – บ้านนายสังขร  เป็นเงิน   1,000.-  บาท 

87. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ า  คสล.  แบบล้นผ่าน  (กั้น

ล าน้ าเจา)  หมูท่ี่  8  บ้านโนนศลิา เป็นเงิน    21,000.-  บาท 

88. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง คุม้โนนหัวนา  หมูท่ี่  9 

บ้านหว้ยเชือก   เป็นเงิน     1,000.-  บาท 

89. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการถมดินคันทางสระน้ าสาธารณะหนองเป็ด  บ้านหนอง

เป็ด  หมูท่ี่  1 เป็นเงิน      2,000.-  บาท 

90. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหนิคลุก  

จากไร่นางบุญน้วม  ช านาญพล – ไร่นางล้วน อนิทรแถลง บ้านโนนศรีทอง หมูท่ี่  5 

เป็นเงิน  14,000.- บาท 

91. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  หมูท่ี่  1  บ้านหนอง

เป็ด  จากบ้านนางหม้อ  เหมเมอืงกลาง – บ้านนายแหลม  กุลวิเศษ                 

เป็นเงิน   3,000.-  บาท 

92. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  บ้านโนนส าราญ   

หมูท่ี่  10 เป็นเงิน   2,000.-  บาท 

93. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการเสริมผวิทางแอสฟัลติกคอนกรีต  บ้านโนนส าราญ   

หมูท่ี่  10  ต.ท่าใหญ่  เป็นเงิน   2,000.-  บาท 

94. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหนิคลุก  

สายนานายนายค ามอี่อน  บ้านหว้ยโกเตีย้  หมู่ที่  11  ถึงบ้านนายสวัสดิ์  พรมเวียง  

บ้านโนนศรีทอง  หมู่ที่  5  เป็นเงิน  1,000.-  บาท 

แผนงานการเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

หมวดรายจา่ย  ค่าใช้สอย 
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ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

95. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนพันธ์พืช                 

เป็นเงิน   2,500.-  บาท 

96. เพื่อจา่ยเป้นคา่ใช้จา่ยโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลา   

เป็นเงิน     7,500.-  บาท 

97. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล 

               เป็นเงิน     3,651.-  บาท 

98. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการถนนสวย เป็นเงิน   40,000.-  บาท 

99. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าทดแทนภายในต าบล   เป็นเงิน  30,000.- บาท 

งบกลาง 

หมวดรายจา่ย  งบกลาง 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

100. เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่าใหญ่  

เป็นเงิน   10,000.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  100  รายการ  เป็นเงนิทั้งสิ้น  1,767,000.- บาท  (หนึ่งลา้นเจ็ดแสนหก

หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมตามที่คณะบริหารเสนอเพื่อขอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในการโอนลด  100  รายการ  มีท่านใดซักถามในโครงการแต่

ละรายการหรอืไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมติจากที่ประชุมในการโอนลด  จ านวน  100  

รายการ  เป็นเงนิทั้งสิน้  1,767,000.-  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

ท่านใดเห็นสมควรให้โอนลด  ยกมอืขึน้ 

   มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน  7  รายการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษา  และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการเสริมผวิทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายสลิด  ถึงสระน้ าสาธารณะ

บ้านโนนสะอาด  หมูท่ี่  3  ต.ท่าใหญ่  เป็นเงิน   255,000.-  บาท 
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ปริมาณงาน  ช่วง กม. 0+000 กม. 0+068  ระยะทาง  0.068  กม.  ผวิจราจรกว้าง  

5.00 ม.  และช่วง กม. 0+068 กม. 0+188  ระยะทาง  0.120 กม.  ผวิจราจรกว้าง     

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

2. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากศาลากลางบ้าน  ถึงนางภาวินี       

ขวกเขียว     บ้านหว้ยโกเตีย้  หมูท่ี่  11  ต.ท่าใหญ่  เป็นเงิน   277,000.-  บาท 

ปริมาณงาน  ช่วง กม. 0+000 กม. 0+152  ระยะทาง  0.152  กม.  ผิวจราจรกว้าง     

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

3. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายเฉลิม  งามศรี  ถึงบ้านนาย

สมปอง  กองแก้ว  บ้านหว้ยเชือก  หมูท่ี่  9  ต.ท่าใหญ่  เป็นเงิน   91,000.-  บาท 

ปริมาณงาน  ช่วง กม. 0+000 กม. 0+050  ระยะทาง  0.050  กม.  ผิวจราจรกว้าง  

6.00 ม.  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

4. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากศาลากลางหมู่บ้าน ถึงบ้านนายแก้ว ดา

หนองเป็ด  บ้านโนนส าราญ  หมูท่ี่  10  ต.ท่าใหญ่  เป็นเงิน  472,000.- บาท 

ปริมาณงาน  ช่วง กม. 0+000 กม. 0+250  ระยะทาง  0.250  กม.  ผิวจราจรกว้าง    

5.00 ม.  และช่วง กม. 0+250  กม. 0+340  ระยะทาง  0.090 กม.  ผิวจราจรกว้าง  

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

5. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายแดง  วรรณชัย ถึงที่นางวิไล

วรรณ      นุชิต  บ้านโนนศรีทอง  หมูท่ี่  5  ต.ท่าใหญ่  เป็นเงิน   364,000.-  บาท 

ปริมาณงาน  ช่วง กม. 0+000 กม. 0+200  ระยะทาง  0.200  กม.  ผิวจราจรกว้าง   

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

6. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพืน้ที่การเกษตรโดยลงหนิคลุก  สายบ้านนายแอ่น  พันธ์

หนองเป็ด ถึงนานายหาญ เต้หนองเป็ด บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 10 ต.ท่าใหญ่ เป็นเงิน  

31,000.- บาท 

ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  4  เมตร  ยาว  300  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  หรือ

มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  60  ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอดสาย 

ตามแบบ  อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

7. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  บ้านห้วยข่าเฒ่า  หมู่ที่  2  ต.ท่าใหญ่     

เป็นเงิน  277,000.-  บาท 

ปริมาณงาน  ช่วง กม. 0+000 กม. 0+180  ระยะทาง  0.180  กม.  ผิวจราจรกว้าง    

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

รวมโอนมาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน 7 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,767,000.-บาท  

(หนึ่งลา้นเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอน

งบประมาณตั้งจ่ายใหม่  จ านวน  7  โครงการ  ด้วยเหตุนี้  คณะผู้บริหารสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

องค์การบริหารส่วนต าบลและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชน 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

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

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  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  ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดสงสัยในญัตติที่  16/2563  ที่ผ่านบริหารน าเสนอ  เพื่อขออนุมัติ 

จากสภาฯ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติในการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  7  

รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,767,000.-  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

ท่านใดอนุมัติให้ยกมือขึ้น 

   มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

 4.3  พิจารณากันเงนิงบประมาณรายจ่าย  ที่ยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

 เชญิคณะบริหารเสนอ 

นายก  อบต. เสนอญัตติ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่ 17 / 2563 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   24  กันยายน  2563 

เรื่อง   ขออนุมัตกิันเงนิงบประมาณรายจ่าย  ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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ด้วยคณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ที่ยังไม่ได้ก่อ

หนี้ผูกพัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จ านวน  17  โครงการ  ดังนี้  

1. โครงการทางระบายน้ าไร้ท่อระบบธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด  ม.5  จากบ้านนางบัว

พันธ์  สงิห์ชัย  ถึงบ้านนางทุม  ถาวงค์กลาง  เป็นเงิน  57,000.-  บาท 

2. โครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับและสิ้นสุดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

จ านวน  2  ป้าย   เป็นเงิน  120,000.-  บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านนางบุญไหล  เนียนชัยภูมิ – บ้านนายควร    

สมแก้ว  บ้านโนนส าราญ  ม.10  เป็นเงิน  187,000.-  บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ด้านทิศตะวันออกจากโรงเรียนราษฎร์บ ารุง – วัดอุดร

นพพาลัย  บ้านโนนมะคา่  ม.6  เป็นเงิน  300,000.-  บาท 

5. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าไปรษณีย์ต าบลท่าใหญ่  บ้านโนน

ส าราญ  ม.10   เป็นเงิน  101,000.-  บาท 

6. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  จากบ้านนายนิรัน    

ชนะภัย  ถึงบ้านนายเทพนิมิต  ใสหนองเป็ด  บ้านโนนส าราญ  ม .10 เป็นเงิน 

26,000.-  บาท 

7. โครงการขยายท่อน้ าประปา PVC  คุ้มโนนกระต่าย  บ้านหนองเป็ด  หมู่ที่ 1  เป็นเงิน  

36,000.-  บาท 

8. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายสุเทพ  ทนศรี  ถึงบ้านนาง

มาลัย  เทิดพระกริด  บ้านโนนมะคา่  หมูท่ี่  6  เป็นเงิน  411,000.-  บาท 

9. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง    

เป็นเงิน  22,000.-  บาท 

10. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรอื  LED  ขาวด า  (18  หนา้/นาที)  จ านวน  2  เครื่อง  

ราคาเครื่องละ  2,600.-  บาท  เป็นเงิน  5,200.- บาท 

11. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายสลิด  ถึงสระน้ าสาธารณะ

บ้านโนนสะอาด  หมูท่ี ่ 3  ต.ท่าใหญ่  เป็นเงิน   255,000.-  บาท 

12. โครงการเสริมผวิทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากศาลากลางบ้าน  ถึงนางภาวินี       

ขวกเขียว   บ้านหว้ยโกเตีย้  หมูท่ี่  11  ต.ท่าใหญ่  เป็นเงนิ   277,000.-  บาท 

13. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายเฉลิม  งามศรี  ถึงบ้านนาย

สมปอง  กองแก้ว  บ้านหว้ยเชือก  หมูท่ี่  9  ต.ท่าใหญ่  เป็นเงิน   91,000.-  บาท 

14. โครงการเสริมผวิทางแอสฟัลติกคอนกรีต จากศาลากลางหมู่บ้าน  ถึงบ้านนายแก้ว  

ดาหนองเป็ด  บ้านโนนส าราญ  หมูท่ี่  10  ต.ท่าใหญ่  เป็นเงิน  472,000.- บาท 

15. โครงการเสริมผวิทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายแดง  วรรณชัย ถึงที่นางวิไล

วรรณ   นุชิต  บ้านโนนศรทีอง  หมูท่ี่  5  ต.ท่าใหญ่  เป็นเงิน   364,000.-  บาท 
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16. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพืน้ที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  สายบ้านนายแอน่   

พันธ์หนองเป็ด  ถึงนานายหาญ  เต้หนองเป็ด  บ้านโนนส าราญ  หมูท่ี่ 10  ต.ท่าใหญ่  

เป็นเงิน  31,000.- บาท 

17. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  บ้านห้วยข่าเฒ่า  หมู่ที่  2  ต.ท่าใหญ่    

เป็นเงิน  277,000.- บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิน้  3,032,200.- บาท 

เหตุผล 

เนื่องด้วยกองคลังและกองช่าง  ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายการค่าใ ช้จ่ายที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณ

รายจ่าย  กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  หมวด  5  

การกันเงิน  ขอ้  59  ในกรณีที่มรีายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อ

หนี้ผูกพัน  แตม่ีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานขออนุมัตกิันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี  เป็นอ านาจอนุมัติของ

สภาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา 

    (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่  ในเมื่อไม่มีผมขอถามมตใินการอนุมัติใหก้ัน 

เงินงบประมาณรายจ่าย  กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

จ านวน  17  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,032,200.- บาท  (สามล้านสามหมื่นสองพัน

สองรอ้ยบาทถ้วน)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัตใิห้ท่านยกมอืขึน้ 

   มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

   4.4  พิจารณาโครงการสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  บ้านโนนส าราญ  หมู่ที่  10   

เพื่อพิจารณาในการด าเนินการตอ่ไป  มีดังนี้ 

- หว้ยน้ าออ้ม  หมู่ที่  1  และขุดลอกแก้มลงิ  หมู่ที่  11 

- ฝานน้ าล้น  หมู่ที่  10 

ถามทีป่ระชุมมัท่านใดน าเสนอหรอืไม่ 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต. ม.10  เสนอเรื่องสถานีสูบน้ า  บ้านโนนส าราญ  หมู่ที่  10  ก็อยากได้มากๆ  ครับ   
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ระยะทาง  5  กม.  เดินสายน้ า  2  ฝั่ง  ข้างๆ  ป้อมต ารวจ  ขอขอบคุณคณะบริหารที่ช่วย

ประสานในเรื่องสถานสีูบน้ าพลังงานไฟฟ้า 

นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ ส.อบต.  ม. 1  เสนออยากใหม้ีสถานีสูบน้ าทุ่งวังหนิเผื่อบ้านโนนสะอาดจะได้ใชด้้วย 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  เสนอว่าเรื่องสถานีสูบน้ าพลังงานไฟฟ้าไม่วา่ที่ไหนทุกๆคนทุกท่านสมาชิกก็ 

ดีใจกับประชาชนเหมือนเดิมพร้อมที่จะเห็นชอบด้วย  และดีใจกับพี่นอ้งที่จะได้ใชต้่อไป 

ประธานสภาฯ  เสนอต่อที่ประชุม  โครงการในครั้งนี้ก็คงจะ  50  ล้านขึน้  ซึ่งมีฝายน้ าล้น  ม. 10  ฝายน้ า 

อ้อม  ขุดแก้มลงิ  ม. 1  ทุกโครงการที่สมาชิกน าเสนอนั้นมสีมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น

หรอืไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมติในการเห็นชอบในการเห็นชอบในการอนุมัต ิ เพื่อด าเนินการ

ต่อไปให้ท่านยกมอืขึน้ในการเห็นชอบในการอนุมัติ 

   มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

4.5  พิจารณาเรื่องขอขึน้ทะเบียนวัดใหถู้กต้องตามกฎหมายภายในต าบลท่าใหญ่ 

เชญิที่ประชุมเสนอ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  เสนอต่อที่ประชุมว่าอยากใหส้ภาเห็นชอบในการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนวัด 

ภายในต าบลทุกๆ  หมูบ่้าน  ทุกๆ  วัด  เลยครับ  ขอขอบคุณครับ 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  แจ้งเรื่องวัดในขณะนี้  ส านักพุทธในการส ารวจก็ใกล้แล้ว  อยากจะให้ 

ด าเนนิการให้เป็นวัดให้ถูกต้องตามที่ได้ฟังมาว่าถ้าไม่เป็นวัดอาจโดนยุบครับ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่ามีวัดบ้านใดที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนวัดบ้าง  ให้สมาชิกเสนอ  ม.2 , ม.3 , ม.9  

และ ม.10  มีท่านใดเสนออีกหรือไม่  ในเมื่อไม่มีผมก็จะขอมตใินการเห็นชอบ  ให้ส านัก

สงฆ์ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัดต่อไป  ท่านใดเห็นชอบให้ยกมือขึ้นครับ 

   มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอใหม่ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิสมาชิกน าเสนอปัญหา 

นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง  ส.อบต.  ม.2  ถาม 

- เรื่องท่อ  PVC  คุ้มท่าแจ้งไปถึงไหนแลว้ครับ 

- เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์เมื่อไหร่จะได้ครับ 

- วันที่  2  ขอเชิญสมาชิกทุกๆ  ท่าน  ในการกวนข้าวทิพย์ในวันออกพรรษา 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต.  ม.1  เสนอ 

- เรื่องการซ่อมไฟฟ้าแสงจันทร์ลา่ช้า 

- เรื่องในส านักงาน  หญ้ารกมาก  น้ าดื่ม  ฝากพนักงานช่วยแมบ่้านด้วยและฝากฝา่ย

บริหารช่วยดูพนักงานด้วยครับ 
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นายสมร  บัวผัน ส.อบต.  ม.9  เสนอ 

- เราก็ประชุมกันมานานแล้ว  สมควรตอ่เวลาขอเสนอปิดประชุมครับ 

นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด  เสนอ 

- เรื่องเกี่ยวกับคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร  ขออนุญาตชาวบ้านแลว้ทางบริหารพอที่จะมี

งบประมาณบรรจุใหห้รอืไม่ครับ 

- เรื่องซ่อมแซมน้ าประปาเพื่ออุปโภคบริโภค  บ้านโนนสะอาด  ขอฝากบริหารพิจารณา 

- เรื่องฝาก  อยากใหส้มาชิกน าเสนอปัญหาของถนนใน  ม.9  ตรงบ้านนายเสงี่ยม  สีหา

มาศ  ไปทางสวนนายฉลอง  น้ าค า 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9 เสนอ 

- เรื่องถนนเคยท าแล้วแตเ่จ้าของที่ไม่ใหพ้ื้นที่ท า  สายที่ขอลงหนิคลุก  สายนานายวิเชยีร  

มาลาทอง  สายท่าหินปูน 

นายก  อบต. ประเด็นแรก  ที่น าเสนอต่อสภาฯ  ในเรื่องการซ่อมแซมถนน  ถ้าเดอืดร้อนจริงๆ  เชิญเสนอ

ผมจะลงพื้นที่ไปดู  หรือเป็นปัญหาเจ้าของพื้นที่ไม่ให้หรืออย่างไรในการแก้ปัญหาให้พี่น้อง

ประชาชน  ในเดือนพฤศจิกายนเราจะประชุมกันอีกครั้งในเรื่องการซ่อมแซมระบบประปา

และซ่อมไฟฟ้า  หรอือื่นๆ  ซ่อมสะพาน  ถนน  ในรายละเอียดก็จะด าเนินการ 

- เรื่องการรักษาความปลอดภัย 

- อปพร.  ก็ขอใหร้อรับผูป้่วย 

- เรื่องน้ าดื่ม  รักษาความสะอาดใน  อบต. 

- เรื่องไฟฟ้าตอนนี้ก็ด าเนินการอยู่ 

- ท่อ  PVC  ม.1  มีแล้วเป็นเงินสะสม 

- ซือ้ท่อ  PVC  ให้กับ  ม.3  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

เน้นย้ าในการท าโครงการแทบทั้งสิ้นเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต  ม.4  จากบ้านนางแตง  ไป  

ม.4  เป็นถนน  อบจ.  ได้เสนอไปแล้ว  หนังสอืยังไม่เห็นตอบกลับมา 

ประธานสภาฯ แจ้ง 

 ขอให้สมาชิกสบายใจ  หัวหนา้ป้อมแจง้รายรับจรงิดังเอกสารอยู่ในมอืสมาชิกแล้วครับ 

นายก  อบต. เราก็ประชุมกันมานานแล้ว  ส าหรับในการเปิดประชุมวิสามัญ  ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ  

ท่านที่ดูแลประชาชน 

ประธานสภาฯ มีนายสมร  บัวผัน  เสนอปิดประชุม  ขอผูร้ับรอง  2  ท่าน 

1. นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์  ผูร้ับรอง 

2. นายประมง  ศรีพลเล่ย์  ผูร้ับรอง 

เมื่อมีผู้รับรอง  ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม  ในการประชุม

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  

ปิดประชุมสภา เวลา  20.00  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  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  

24  สิงหาคม  2563 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 


