
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันที่  14  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 

4. นายสงวน  อุปราช ก านัน สงวน  อุปราช 

5. นายส าอาง  พันธ์พุฒ ผญบ. หว้ยโกเตีย้  ม.11 ส าอาง  พันธ์พุฒ 

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

7. นายพัฒนา  กองเกิด ผญบ. หว้ยเชือก  ม.9 พัฒนา  กองเกิด 

8. นางสริิกร  จันสมุทร ผญบ. โนนส าราญ  ม.10 สิรกิร  จันสมุทร 

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

10. นางบุญเยี่ยม  พลพวก ผญบ. หนองเป็ด  ม.1 บุญเยี่ยม  พลพวก 

11. ว่าที่รต.รุ่งพงษ์  ธรรมพงษ์ ครู  คศ.3 ว่าที่รต.รุ่งพงษ์  ธรรมพงษ์ 

12. นายประวิทย์  คชลัย ครู ประวิทย์  คชลัย 

13. นายบรรจง  รินไธสง ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด บรรจง  รินไธสง 

14. นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.โนนศิลา สนั่น  ห่อยไธสง 

15. นายวัชระ  ขุนโนนเขวา ผอ.รพ.สต.โนนศรีสงา่ วัชระ  ขุนโนนเขวา 

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

17. นายอ านาจ  ศรีหลง ส.อบจ. อ านาจ  ศรหีลง 

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

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

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  19  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.30  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่      

มีผู้เข้าประชุม  จ านวน  17  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  19  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่าน  

นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระรัตนตรัย  

และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ตามระเบียบวาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -   แจ้งเรื่องการป้องกันโรคโควิด – 19 ให้ทุกๆ  ท่าน  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของ 

ส่วนควบคุม  และบ้านโนนเหมา่ได้เสียชวีิตอีก  1  ราย 

- แจ้งเรื่องการรักษาโรคไข้เลือดออก  ให้ทุกๆ  ท่าน  ประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์

ป้องกันโรคไข้เลือดออก  และ  อบต.  ได้บริการในเรื่องทรายอะเบรท  น้ ายา   
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และเครื่องพ่นหมอกควัน 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมที่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ครับ  ถ้าไม่มผีมขอมตริับรองรายงานครั้งที่

แล้วครับ 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

   ลา  1  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  เรื่องการจา่ยขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  เชญิคณะผู้บริหารเสนอญัตติ 

นายก  อบต.  เสนอญัตติ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่ 14 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   7  พฤษภาคม  2564 

เรือ่ง   ขออนุมัตกิารพิจารณาการจา่ยขาดเงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ด้วยคณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เพื่อขออนุมัติการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ านวน  2  โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้  

1. ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนายค าเพียง  ตุ้มวงษ์ – บ้านนาย

แหล ่ อินโนนเชอืก  บ้านโนนส าราญ  หมู่ 10  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   

ตั้งไว้  94,000.-  บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว  38  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี

พืน้ที่  คสล. ไม่น้อยกว่า  190  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนายสมภาพ  พรมรินทร์ – บ้าน

นายเสถียร  เต้หนองเป็ด  บ้านโนนส าราญ  หมู่ 10  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง       

จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้   78,000.-  บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  40  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี

พืน้ที่  คสล. ไม่น้อยกว่า  160  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

รวมการจ่ายเงินสะสม  จ านวน  2  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  172,000.- บาท (-หนึ่ง

แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 
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เหตุผล 

เพื่อขออนุมัตติ่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ านวน  2  โครงการ  ด้วยเหตุนี้  คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89   

เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 หมวด  8  

เงินสะสม  ข้อ  89 (1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการ

เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ

เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี ้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หรอืตามที่กฎหมายก าหนด  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา 

(นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยหรอืไม่  และให้เจ้าของพื้นที่ช้ีแจง 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต. บ้านโนนส าราญ  ม.10  ชีแ้จง  ในโครงการถนน  2  สายนี ้ ในฤดูแล้งก็พอสัญจร 

   ได้  แต่พอถึงฤดูฝนนัน้  รถเล็กสัญจรไม่ได้  รถไถนาใหญ่สัญจรได้  ดังนั้นจึงขอท่านอนุมัติ 

ในการก่อสร้างถนน  คสล.  ดังกล่าว 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต. บ้านภูนกเขียน  ม.7  เห็นด้วยกับทั้ง  2  โครงการ  เพราะเป็นความเดือดร้อน 

ทุกคนก็คงเจอมาเหมอืนกัน 

นางสุรรีัตน ์ พาจันทร์ ส.อบต. บ้านหนองเป็ด  ม.1  โครงการที่  1  ท าไมไม่มีป้ายและอาจเป็นที่ส่วนบุคคล 

ผดิระเบียบหรอืไม่ 

นายสมใจ  ดาหนองเป็ด ส.อบต. บ้านโนนส าราญ  ม.10  แจ้งว่า  ถนนดังกล่าวเจ้าของพื้นที่ได้อุทิศเป็นที่สาธารณะ 

แลว้ในระยะ  38  เมตร  ครับ 

นายก  อบต.  -    เป็นพืน้ที่ใช้ประโยชนร์่วมกันสามารถท าได้ 

- เรื่องป้ายไม่เกิน  1  แสนบาท  ไม่มีป้ายก็ได้ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดสอบถามอกีหรือไม่  ในเมื่อไม่มีผมขอถามมติในการอนุมัติ  จ่ายขาด

เงินสะสมครั้งนี ้ จ านวน  2  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  172,000.- บาท  (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)  
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มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  17  ท่าน 

ลา  1  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอใหม่ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมีท่านใดแจ้งปัญหาของแตล่ะหมูบ่้าน 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์  ส.อบต.บ้านภูนกเขียน  ม.7  ขอสอบถาม  2  ข้อ 

1. เรื่องท่อ  PVC  ส่งน้ าประปาหมูบ่้าน 

2. เรื่องถนนแอสฟัลติก 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.บ้านหว้ยเชือก  ม.9  ขอสอบถาม 

- เรื่องรางระบายน้ าที่เดิมอยากใหท้ าเป็นหลุมแตช่่วบ้านเขาไม่ท ากัน 

- เรื่องน ารถออกประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด – 19  นั้นเห็นด้วย 

นายคมสันต์  นาสมพงษ์ ส.อบต.บ้านโนนสะอาด  ม.3  สอบถาม 

- มีความเดือดร้อนน้ าที่ใชแ้ล้วไหลลงมาจากบ้านนายสมบัติ  ปาทา – บ้านนายสว่าง  

นวลฤาชา 

- ลานอเนกประสงค์ใกล้ลงมือยังครับ 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต.บ้านหนองเป็ด  ม.1  สอบถาม 

- เรื่องน้ าประปาบางบ้านก็ยังไม่มใีช้เหมือนคุ้มโนนกระต่าย 

นายประพันธ์  ปาทา ผญบ. โนนสะอาด  ม.3  เรื่องรางระบายน้ า  ม.3  ที่วา่จะซือ้ท่อให้เหมือนกับ  ม.11  นั้น   

ขอชะลอไว้ก่อน 

นายก  อบต. แจ้งเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้า  ให้ส ารวจและให้ส่งโครงการเพื่อที่จะน าเข้าข้อบัญญัติตอ่ไป 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมในเรื่องอื่นๆ  มีท่านใดน าเสนอปัญหาอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีเราก็ประชุมกันมา

พอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณผูเ้ข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม  ในสมัยสามัญ  สมัยที่  2  

ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมสภา เวลา  16.00  น. 

 

ลงช่ือ   เตรียม   แสนประกอบ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายเตรยีม แสนประกอบ) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

    (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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       ลงช่ือ   คมสันต์   นาสมพงษ์   ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายคมสันต ์  นาสมพงษ์) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

       ลงช่ือ     ไสว   วงศช์าลี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายไสว   วงศ์ชาลี) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

  รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้มีมติรับรองแล้ว  ในคราวการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  11  

กุมภาพันธ์  2564 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 


