
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

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

วันที่  4  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. 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. นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ สมาชิกสภา อบต. ณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ 

14. นางกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

15. นายคุณาสิน  ชิมช้า สมาชิกสภา อบต. คุณาสนิ  ชิมช้า 

16. นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

17. นายไสว  วงษ์ชาลี สมาชิกสภา อบต. ไสว  วงษ์ชาลี 

18. นายเตรยีม  แสนประกอบ เลขานุการสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

- - - - 
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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. นายเรอืงฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ ผอ.รร.บ้านโนนศรีทอง เรืองฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ 

7. นางวันเพ็ญ  หติะปิตะนันต์ ผอ.รร.ศรสีว่างสามัคคี วันเพ็ญ  หิตะปิตะนันต์ 

8. นายถนอม  กัดโกนา ผอ.รร.บ้านหนองเป็ดฯ ถนอม  กัดโกนา 

9. นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.โนนศิลา สนั่น  ห่อยไธสง 

10. นายประยุทธ  กันโยทา ผญบ.โนนศรีสงา่ ประยุทธ  กันโยทา 

11. จสต.ตุลา  ผูน้วนงาม เจ้าพนักงานป้องกันฯ จสต.ตุลา  ผูน้วนงาม 

12. นายธีระวัฒน์  หาญแท้ นายช่างโยธา ธีระวัฒน ์ หาญแท้ 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  12  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่      

มีผู้เข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  12  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่าน  

นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระรัตนตรัย  

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -   แจ้งต่อที่ประชุมว่า  มีผูเ้ข้าร่วมประชุมเยอะ  จึงขอเรียนเชญิผูเ้ข้าร่วมประชุมแจ้ง   

ปัญหาในพืน้ที่ของท่านต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

นายถนอม  กัดโกนา ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป็ด  (เกษตรศาสตรอ์นุสรณ์)  แจ้ง 

- โรงเรียนได้ท าการเรยีนการสอนปกติ 

- ผูป้กครองที่กลับจากต่างถิ่นช่วยแจ้งให้สว่นที่รับผดิชอบได้รับทราบด้วยครับ 

- เรื่องแจกทุนเสมอภาคคือให้นักเรียนได้รับปัจจัยในการศึกษาให้ทั่วถึง 

นายเรอืงฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์   ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง  แจ้ง 

- เรื่องทุนเสมอภาค 

- เรื่องน้ าที่ขาดจากการท าเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรยีน  เพื่ออาหารกลางวันส าหรับ

นักเรียนในโรงเรยีน 
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นางวันเพ็ญ  หิตะปิตะนันต์   ผูอ้ านวยการโรงเรียนศรีสว่างสามัคคี  แจ้ง 

- เรื่องกิจกรรมที่ยังท ายังไม่ได้มแีตก่ิจกรรมลูกเสือ 

- เรื่องทุนได้ท าการจ่ายไปแล้ว 

- เรื่องน้ าท าเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับอาหารกลางวันก็คงไม่พอ 

นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.โนนศิลา  ม. 8  แจ้ง 

- เรื่องการพัฒนา  ขอฝากสภาฯ  ดว้ยครับ  เนื่องจาก  ม.8  ยังขาดสมาชิกอยู่  ในเรื่อง

ความจ าเป็นความเดือดร้อนของประชาชน  เพราะสมาชิกก็ต้องดูแลทั้งต าบลอยู่แล้ว 

นายประยุทธ  กันโยธา ผญบ.โนนศรีสงา่  ม. 4  แจ้ง 

- เรื่องท่อสง่น้ าประปาภายในหมูบ่้าน 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมที่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ครับ  ถ้าไม่มผีมขอมตริับรองรายงานครั้งที่

แล้วครับ 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจา่ยใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  เชญิ  คณะบริหาร  น าเสนอ 

นายก  อบต.  น าเสนอ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่ 4 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   1  กุมภาพันธ์  2564 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มาตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด   จ านวน  3  รายการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   

งานบริหารงานทั่วไป 

งบด าเนินงาน 

หมวดรายจา่ยค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ 

1. โครงการฝกึอบรมคุณธรรมจรยิธรรม    ตั้งไว้  50,000.-  บาท   
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แผนงานเคหะและชุมชน   

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ยค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑก์่อสร้าง 

2. เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาร์มและบูมรถขุดตีนตะขาบพร้อมอุปกรณ์  

ตั้งไว้  2,524,000.-  บาท  โอนลด  เป็นเงิน  2,511,000.-  บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

3. โครงการต่อเติมอาคารเก็บของ  อบต.ท่าใหญ่ ตั้งไว้  375,000.-  บาท 

รวมโอนลด  จ านวน  3  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,936,000.- บาท  (สองล้านเก้าแสน

สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยในการโอนลด  จ านวน  3  รายการ  ดังบริหารน าเสนอหรอืไม่   

ในเมื่อไม่มผีมขอมต ิ โอนลด  3  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  2,936,000.-  บาท  (สอง

ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติใหย้กมอืขึ้น 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน  13  รายการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษา  และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากนานายทวี ดาหนอง

เป็ด  ถึง  นา นายอนุเทียร  สุสาน  บ้านหนองเป็ด หมู่ 1 ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  

จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้ 200,000.-บาท   

ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  4  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  400  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอด

สาย  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด   

2. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพืน้ที่การเกษตรโดยลงหนิคลุก จากนานายอ าพร สาริมา  

ถึง  นา นายบุญเรอืง  ดาหนองเป็ด  บ้านหนองเป็ด หมู่ 1  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง 

จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  127,000.- บาท   
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ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  3  เมตร  ยาว  1,700  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  255  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ

ตลอดสาย  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ก าหนด 

3. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  สายบ้านหนองเป็ด ถึง  

บ้านนายบุญยัง  ควางสูงเนิน  บ้านหนองเป็ด  หมู่  1  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง      

จ.ชัยภูมิ  ตัง้ไว้  42,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  3  เมตร  ยาว  570  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  หรือ

มีปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า  85.50  ลูกบาศก์เมตร  พรอ้มปรับเกรดแตง่เรียบตลอดสาย  

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานห้วยข่า – ที่นางล าดวน  ถาวงษ์

กลาง  บ้านหว้ยข่าเฒา่  หมู ่2  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  

ตั้งไว้ 212,000.-บาท   

ปริมาณงาน  ช่วงที่  1  กว้าง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ช่วงที่  2  

กว้าง  4  เมตร  ยาว  2  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่  คสล. ไม่น้อยกว่า  408  

ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ก าหนด 

5. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  จากที่นายประดิษฐ์  

เลี่ยงบุญ  ถึง  ที่นายหัน  สุดโทวา  บ้านโนนศรีทอง  หมู่ 5 ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  

จ.ชัยภูมิ  ตัง้ไว้  311,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  5  เมตร  ยาว  2,490  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  622.50  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ

ตลอดสาย  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ก าหนด 

6. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  สายสะพานท่าวัด  ถึง  

นานายแก้ว  ดาหนองเป็ด  บ้านโนนสะอาด  หมู่ 3  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง       

จ.ชัยภูมิ  ตัง้ไว้  110,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ลงหนิคลุกกว้าง  4  เมตร  ยาว  1,100  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  หรือ

มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  220  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอดสาย  

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

7. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากโรงสีข้าวนายสมาน  เวียงจันทร์  ถึง  

บ้านนางนวล  ศรีโคอุ่น  บ้านหนองเป็ด  หมู่ 4  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  

ตั้งไว้  355,000.- บาท   
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ปริมาณงาน  กว้าง  4  เมตร  ยาว  300  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีผิวจราจรไม่

น้อยกว่า  1,200  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนด 

8. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  หน้าบ้านธงชัยอิเล็กโทน  บ้านโนนศรีทอง  

หมู ่5  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  ตัง้ไว้  111,000.- บาท   

ปริมาณงาน  กว้าง  8  เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีผิวจราจรไม่น้อย

กว่า  400  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนต าบลก าหนด 

9. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  จากที่นางค าดี  ศรีพล

เล่ห ์ ถึง  ที่นายทองอนิทร์  นามประภัย  บ้านโนนศรีทอง  หมู่ 5  ต.ท่าใหญ่  อ.หนอง

บัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  286,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  5  เมตร  ยาว  2,400  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  572.50 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ

ตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล

ก าหนด 

10. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ถึง บ้านนายค าตา  

บุพผา บ้านโนนมะคา่ หมู ่6 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ตั้งไว้ 246,000.-บาท   

ปริมาณงาน  กว้าง  3  เมตร  ยาว  270  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีผิวจราจรไม่

น้อยกว่า  810  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย  ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนด 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคุ้มโนนบก – วัดป่าลวก  บ้านห้วย

เชอืก  หมู่  9  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  307,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี

พื้นที่  คสล. ไม่น้อยกว่า  600  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย       

ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

12.  โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  ช่วงที่  1  จากที่นาย

มานะ  ก่ าจัตุรัส  ถึง  สะพานล าเจา  ช่วงที่  2  จากสะพานล าเจา  ถึง ที่นายแก้ว    

ดาหนองเป็ด  บ้านโนนส าราญ  หมู ่10  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูม ิ 

ตั้งไว้  300,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  5  เมตร  ยาว  2,400  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  600  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอด

สาย พรอ้มป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
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13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ด้านตะวันออกโรงเรียนบ้านโนนสะอาด  

บ้านหว้ยโกเตีย้ หมู ่11 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  329,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  160  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี

พืน้ที่  คสล. ไม่น้อยกว่า  640  ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่จ านวน 13 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  2,936,000.- บาท  

(สองล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  จ านวน  13 รายการ  ด้วยเหตุนี ้ 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอโอนเพิ่มงบประมาณ  เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน 

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 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา      

    (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมตามที่คณะผู้บริหารน าเสนอนั้น  มที่านใดสงสัยหรอืไม่  ถ้าไม่มีผมขอมตใิน 

การอนุมัติการพิจารณาการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  13  รายการ  รวม

เป็นเงินทั้งสิ้น  2,936,000.-  บาท  (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ท่านใด

เห็นชอบอนุมัตใิห้ยกมอื 

มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

4.2  เรื่องการจา่ยขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  เชญิ  คณะผู้บริหาร  น าเสนอ 

นายก  อบต.  น าเสนอญัตติ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่  5 / 2564 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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    1  กุมภาพันธ์  2564 

เรื่อง   ขออนุมัตกิารพิจารณาการจา่ยขาดเงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ด้วยคณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เพื่อขออนุมัติการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ านวน  6  โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายดาวรุ่ง ยันศรี – ที่นายซืน ชัย

แสง บ้านโนนศรทีอง หมู ่5 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ตัง้ไว้ 407,000.-บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว  160  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี

พืน้ที่  คสล. ไม่น้อยกว่า  800  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

2. โครงการซ่อมแซมฝายดินล าห้วยหินเหล็กไฟ  บ้านโนนมะค่า  หมู่ 6  ต.ท่าใหญ่       

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  61,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดคันฝายกว้าง  5  เมตร  ยาว  6  เมตร  สูง  2.50  เมตร  พร้อมวางท่อ

ระบายน้ า  คสล.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00  เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด 

3. โครงการขยายท่อสง่น้ าประปา  PVC. ภายในหมูบ่้าน  บ้านภูนกเขียน  หมู่ 7 ต.ท่าใหญ่  

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  ตัง้ไว้  212,000.- บาท   

ปริมาณงาน  วางท่อ  PVC.  ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ø3” ช้ัน  8.5  จ านวน  400  ท่อน  
หรอืมีความยามไมน่้อยกว่า  1,600 เมตร  พร้อมขุดดินฝังกลบลึกไม่น้อยกว่า  0.30 เมตร  

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

4. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากที่นายสิงห์ขร  ขุน

แก้ว  ถึง ที่นางเผย  พานิต บ้านโนนศิลา หมู่ 8 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  

ตั้งไว้  230,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  4  เมตร  ยาว  2,300  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  460  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอด

สาย  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

5. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายอรุณ  อักฮาดศรี  ถึงที่     

นายเวศ  พัดชา  บ้านหว้ยเชือก  หมู ่9  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   

ตั้งไว้  118,000.- บาท   

ปริมาณงาน  กว้าง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีผิวจราจรไม่

น้อยกว่า  400  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนด 
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6. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนางกัลยา  ประจ าเมือง ถึง บ้าน

นายผล  บ้านภูนกเขียน  หมู ่ 7  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  

ตั้งไว้  254,000.- บาท   

ปริมาณงาน  กว้าง  5  เมตร  ยาว  175  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือมีผิวจราจรไม่

น้อยกว่า  875  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนด 

รวมการจ่ายเงินสะสม  จ านวน  6  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,282,000.-  บาท      

(-หนึ่งลา้นสองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัตติ่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ านวน  6 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  ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยในญัตติที่  5  หรอืไม่  ในเมื่อไม่มผีมขอถามมต ิ ท่านใดอนุมัติ 

ให้ยกมือขึ้นในการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  6 โครงการ  รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 

1,282,000.- บาท  (หนึ่งลา้นสองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)   

มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอใหม่ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 
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ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุม 

นายสนั่น  ห่อยไธสง  ผญบ.โนนศิลา  ม.8  แจ้ง 

- เรื่องการพัฒนาฝากบริหารและสมาชิก  เพราะ  ม.8  ไม่มีสมาชกิ  ในเรื่องไฟฟ้าและ

ถนนแอสฟัลติก 

ประธารสภาฯ  แจ้งการพัฒนาบางครั้งขึ้นอยู่กับบริหารในโครงการที่ส่งมาสภาเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลอื 

จสต.ตุลา  ผู้นวนงาม เจ้าพนักงานป้องกันฯ  เสนอ 

- ไฟฟ้าแสงจันทร์ในจุดเสี่ยงไม่พอ 

- ส ารวจแหล่งน้ า 

- โครงการแนวกั้นไฟในโนนยอ  วันที่  26  กุมภาพันธ์  2564 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมในเรื่องอื่นๆ  มีท่านใดเสนอปัญหาอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีเราก็ประชุมกันมา

พอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม  ในสมัยสามัญ  สมัยที่  1  

ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมสภา เวลา  17.30  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  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  8  

มกราคม  2564 
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ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 


