
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยวสิามัญ  ครั้งที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันที่  30  มิถุนายน  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. นายถนอม  กัดโกนา ผอ.รร.บ้านหนองเป็ดฯ ถนอม  กัดโกนา 

7. นายพีรวัฒน์  ขุนแก้ว ผอ.รร.ราษฎรบ์ ารุง พีรวัฒน ์ ขุนแก้ว 

8. นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด ประพันธ์  ปาทา 

9. นางพิกุล  เย็นสุวรรณ ผญบ.โนนศรีทอง พิกุล  เย็นสุวรรณ 

10. นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.โนนศิลา สนั่น  ห่อยไธสง 

11. นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นพดล  พลธรรม 

12. นายเรอืงฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ ผอ.รร.บ้านโนนศรีทอง เรืองฤทธิ์  หติะปิตะนันต์ 

13. นางวันเพ็ญ  หิตะปิตะนันต์ ผอ.รร.ศรสีว่างสามัคคี วันเพ็ญ  หิตะปิตะนันต์ 

14. นายระพีพัฒน์  วงศน์้ านอง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ระพีพัฒน์  วงศน์้ านอง 

15. นางสาวเทวี  แก่นท้าว หัวหนา้ฝา่ยการเงิน เทวี  แก่นท้าว 

16. จสต.ตุลา  ผูน้วนงาม เจ้าพนักงานป้องกันฯ จสต.ตุลา  ผูน้วนงาม 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  16  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่      

มีผู้เข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  16  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่าน  

นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระรัตนตรัย  

และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยวสิามัญ  ครัง้ที่  3  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ตามระเบียบวาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -   สมาชิกลากิจ  คือ  นายอนัน  ค าพร   

- การป้องกันโรคโควิด 19  แนะน าและช่วยแนะน าประชาชนด้วย 

นายก  อบต.  แจ้ง 

- เรื่องนม , อาหารกลางวันของนักเรียนใหต้รวจคุณภาพด้วย 

- เรื่องการอุดหนุนโรงเรียน  20,000  บาท  นั้น  โรงเรียนได้ด าเนินการหรอืไม่   

เชญิ  ผูอ้ านวนการโรงเรียน  ชี้แจง 

 



-3- 

นายถนอม  กัดโกนา   ผอ.รร.บ้านหนองเป็ด  (เกษตรศาสตรอ์นุสรณ์)  ชี้แจง  ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารที่ 

สนับสนุนโรงเรียนในด้านอาหารกลางวันเศรษฐกิจพอเพียง  ตามศาสตร์พระราชาและ

สนับสนุนเครื่องดนตรใีห้แก่โรงเรียน  เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างตอ่เนื่อง 

นายพีรวัฒน์  ขุนแก้ว ผอ.รร.ราษฎรบ์ ารุง  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ใหก้ารสนับสนุนตลอดมา  ส าหรับในปีนี้ก็ 

อยากพัฒนาในเรื่องสระน้ าซึ่งเป็นสระน้ าเก่า  เสนอท าเป็นธนาคารน้ าแบบเปิดได้หรอืไม่  

ทางโรงเรียนก็ยินดทีี่อยากจะท าให้เป็นแหล่งเรียนรูใ้นโรงเรียนและก็อยากจะน าโคกหนอง

นา  โดยขอความอนุเคราะห์รถแม็คโคร  อบต.  ไปด าเนินการให้  ในขณะนีร้อค าตอบจาก

ส่วนกรรมการศกึษาอยู่ 

นายเรอืงฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์  ผอ.รร.บ้านโนนศรทีอง  ในปี  2563  ได้รับการสนับสนุนในเรื่องการปลูกผัก , เลีย้ง 

ปลา , เลี้ยงไก่ , ปลูกกล้วย , เพาะเห็ด ฯลฯ  ในปี 2564 ก็จะท าอาหารวัตถุดิบมาแปรรูป , 

ท าสมุนไพร  และทาง  รร.  ก็จะท าเป็นฐาน  4  อย่าง  คือ 

1. เศษอาหารก็จะท าเป็นน้ าหมัก 

2. ท าเตาเผาถ่านแบบถัง 

3. การปลูกผักปลอดสารพษิ 

4. การแปรรูปและการตลาด 

นางวันเพ็ญ  หิตะปิตะนันต์  ผอ.รร.ศรสีว่างสามัคคี  ไม่ได้ท าเรื่องขอการสนับสนุนจากทาง  อบต.  เพราะมี 

โครงการส่วนการศกึษาอยู่ที่ยังท าไม่เสร็จ  ถ้าเสร็จแล้วก็จะท าเรื่องขอการสนับสนุนจาก  

อบต.  ต่อไป 

นายก  อบต.  ขอขอบคุณประธานสภาที่ให ้ ผอ.  แตล่ะ  รร.  ชีแ้จง  น าเสนอและจะได้ด าเนินการ 

ร่วมกัน  สิ่งใดหรอืความตอ้งการของ  รร.  ที่จะท าถ้าไม่ผิดระเบียบก็จะด าเนินการครับ 

จสต.ตุลา  ผูน้วนงาม เจ้าพนักงานป้องกันฯ   

- ในการขุดเจาะบ่อบาดาล  ได้ด าเนินการส่งหนังสอืไปจังหวัดแล้ว 

- ม.10  ได้ด าเนินการไปอีกรอบ  บางพื้นที่ก็ยังไม่ด าเนินการก็จะด าเนินการตอ่ไป 

นายก  อบต.  แจ้ง 

- เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลไม่วา่  รพ.สต. , โรงเรียน  หรอืประชาชน  บางหน่วยงานก็

อาจจะยังไม่ส่งหนังสือ  อยากใหส้่งหนังสอืเพื่อด าเนินการตอ่ไป 

- เรื่องโรคโควิด 19  ต าบลท่าใหญ่  ตดิโรคโควิดนั้น  2  ท่าน  ทุกๆ   ท่านให้เฝ้าระวัง

คนมาจากต่างจังหวัดที่เป็นจุดเสี่ยง 

นายพีรวัฒน์  ขุนแก้ว ผอ.รร.ราษฎรบ์ ารุง   

- อยากทราบรายละเอียดในการขุดเจาะบ่อบาดาล 

นายก  อบต.  แจ้งเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาล  สิ่งที่ต้องเตรียม  คือ 

- ที่ดนิ 

- หนังสือขอรับการสนับสนุน 

- อบต.ท่าใหญ่ได้ด าเนินการด้านเอกสารให้ก่อน  อบจ. จึงจะด าเนินการตอ่ไป 
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นายวัชระ  ขุนโนนเขวา ผอ.รพ.สต.โนนศรีสงา่  แจง้ 

- มีผู้ป่าวย  2  ท่าน  ซึ่งได้เดินทางมาจาก  กทม.  ขอเดินทางมาเพื่อรักษาอยู่ที่หมู่  7 

- ประเมินแล้ว  15  จังหวัด  ท่านที่เดินทางมาจะต้องกักตัวเสียก่อน  ขอความรว่มมือ

ทุกๆ  ท่าน  เพื่อรักษาสังคม 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมที่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ครับ  ถ้าไม่มผีมขอมตริับรองรายงานครั้งที่

แล้วครับ 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ  4.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2561 - 2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

เชญิ  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  ชีแ้จง 

นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชีแ้จง 

   ดังเอกสารที่ให้กับสมาชิกทุกท่าน  ให้ท่านสมาชิกดูไปเป็นหนา้ๆ  และคอยดูว่าถูกหรอืไม่   

จะได้แก้ไขและเพิ่มเติมตอ่ไป 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีผมขอมตใินการบรรจุเข้าเล่ม   

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ท่านใด

เห็นสมควรใหย้กมอืขึน้   

มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

   4.2 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

     อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   

   เชญิ  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชีแ้จง 

   ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านดูไปทีละหนา้ตามเอกสารที่อยู่ในมอืของท่านสมาชิก  มีข้อใด 

ถูกต้องห็เชญิแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เลยครับ  เพื่อที่จะบรรจุเขา้เล่ม  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุม  ตามที่นักวิเคราะหน์โยบายและแผนน าเสนอนั้น  มีท่านใดสงสัยอะไรอีก 

หรอืไม่  ถ้าไม่มที่านใดสงสัยผมขอมติในการรับ  รา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 -

2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อบรรจุ

เข้าเล่ม  ท่านใดเห็นชอบให้ยกมอืขึน้ 

   มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 
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   4.3  เรื่องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มาตั้ง 

      จ่ายเป็นรายการใหม่ 

   เชญิคณะผูบ้ริหารน าเสนอ 

นายก  อบต.  เสนอ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ที ่ 16 / 2564    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   22  มิถุนายน  2564 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้

พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด     จ านวน  2  รายการ 

แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง   

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  งบกลาง 

ประเภทรายจ่าย  เบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ 

1. เพื่อจา่ยเป็นเงินสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้สูงอายุ   ตั้งไว้  10,668,000.-  บาท   

งบประมาณคงเหลือ  1,469,000.-  บาท  โอนลด  419,000.-  บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน   

งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

2. โครงการปรับปรุงตอ่เติมอาคารส านักงานหลังที่  2  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

ตั้งไว้  2,589,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ  1,469,000.-  บาท   

โอนลด  1,469,000.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  1,888,000.- บาท  (-หนึ่งลา้นแปดแสนแปด

หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมในการโอนลด  จ านวน  2  รายการ  มีท่านใดสงสัยหรือไม ่ ในเมื่อไม่มีผมขอ 

มตใินการโอนลด  จ านวน  2  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  1,888,000.-  บาท  ท่านใด

เห็นสมควรในการโอนลดให้ยกมอืขึน้ 

มตเิห็นสมควรโอนลดเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 
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   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน  13  รายการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน   

งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  จากที่นายทองดี     

จติรมั่น – ที่นายอยู่  พรมรนิทร์  บ้านโนนส าราญ  หมู่ 10  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  

จ.ชัยภูมิ  ตั้งไว้  115,000.-  บาท   

ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  4  เมตร  ยาว  935  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  หรือ

มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  187  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมวางท่อ  คสล.  ช้ัน  3  ศก.  

0.60  เมตร  ยาว  1.00  เมตร  จ านวน  7 ท่อน  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอดสาย  

ตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

2. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  จากโนนหินกวด – บ้าน

นายห่วง  นารินทร์  บ้านโนนมะค่า  หมู่ 6  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ       

ตั้งไว้  115,000.- บาท   

ปริมาณงาน  ลงหนิคลุกช่วงที่  1  กว้าง  4  เมตร ยาว  863 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  

ช่วงที่  2  กว้าง  3  เมตร  ยาว  218  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  หรือมีปริมาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า  203.30 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอดสาย  ตามแบบ 

อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  จากที่นายสมควร  สมแก้ว – ที่นาย

เทพนิมิต  ใสหนองเป็ด  บ้านโนนส าราญ  หมู่  10  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง        

จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  23,000.-  บาท  

ปริมาณงาน  ลงลูกรัง  กม.0+000 – กม.0+020  หนา  0.30  เมตร , ลงลูกรัง  กม.

0+020 – กม.0+041  หนา  0.50  เมตร , ลงลูกรัง  กม.0+041 – กม.0+076  หนา  0.70  

เมตร , ลงลูกรัง  กม.0+076 – กม.0+088  หนา  0.50  เมตร , ลงลูกรัง  กม.0+088 – 

กม.0+134  หนา  0.20  เมตร  กว้าง  4  เมตร  ปรับเกรดแต่งเรียบ  กม.0+000 – กม.

0+134  พร้อมวางท่อ  คสล. ช้ัน 3 ศก. 0.30  เมตร  ยาว  1.00  เมตร  จ านวน  6 ท่อน  

มีปริมาตรลงลูกรังรวมไม่น้อยกว่า  224.80  ลูกบาศก์เมตร  มีพื้นที่ปรับเกรดรวมไม่น้อย

กว่า  536  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

4. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  จากนานางจอมศรี  

แสนเมอืง – นานายบุญเทา  ไตรพงษ์  บ้านหว้ยโกเตีย้  หมู่ 11  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัว

แดง  จ.ชัยภูมิ  ตั้งไว้  173,000.-  บาท   
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ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง  4  เมตร  ยาว  1,500  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  

หรอืมีปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า  300 ลูกบาศก์เมตร  พรอ้มวางท่อ คสล. ช้ัน 3 ศก. 

0.30 เมตร  ยาว 1.00 เมตร  จ านวน  6  ท่อน  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอดสาย  ตาม

แบบ อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

5. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หน้าไปรษณีย์ต าบลท่าใหญ่  บ้านโนน

ส าราญ  หมู่  10  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  242,000.-  บาท  

ปริมาณงาน  วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  ยาว  167  เมตร  

พร้อมบ่อพัก จ านวน 10 บ่อ  ตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย 

6. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากศาลากลางหมู่บ้าน – สังเวียน  

กองเกิด    บ้านโนนศิลา  หมู ่ 8  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ    

ตั้งไว้  326,000.-  บาท  

ปริมาณงาน  วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60  เมตร  ยาว  195  เมตร  

พร้อมบ่อพัก  จ านวน  8 บ่อ  ตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย 

7. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  บ้านโนนสะอาด  หมู่  3  ต.ท่าใหญ่        

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  130,000.-  บาท  

ปริมาณงาน  กว้าง  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  4  เซนติเมตร  หรือมีปริมาณพื้นผิว

จราจรไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  

จ านวน  1  ป้าย 

8. โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก  จากที่นางเผย – ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเนินยอ  บ้านโนนศิลา  หมู ่8  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ   

ตั้งไว้  44,000.-  บาท   

ปริมาณงาน  ลงหนิคลุกกว้าง  4  เมตร  ยาว  400  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  หรือมี

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  80  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอดสาย  

ตามแบบ อบต.ก าหนด 

9. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  จากบ้านนายส าเนียง  วงศ์ชาลี – บ้านนาง

แสงรุ่ง  ปราณีบุตร  บ้านหนองเป็ด  หมู ่ 1  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ    

ตั้งไว้  261,000.-  บาท  

ปริมาณงาน  กว้าง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  4  เซนติเมตร  หรือมีปริมาณพื้นผิว

จราจรไม่น้อยกว่า  800  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  

จ านวน  1  ป้าย 

10. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  บ้านนายจวง  โพธิสุด – บ้านนางส าลี  

เอี่ยมเวียง  บ้านโนนศิลา  หมู ่ 8  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ    

ตั้งไว้  81,000.-  บาท  
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ปริมาณงาน  กว้าง  4  เมตร  ยาว  66  เมตร  หนา  4  เซนติเมตร  หรือมีปริมาณพื้นผิว

จราจรไม่นอ้ยกว่า  264  ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด   

11. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน  บ้านโนนมะค่า  หมู่ 6          

ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  190,000.-  บาท 

ปริมาณงาน  กว้าง  23  เมตร  ยาว  27  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่  คสล. ไม่

น้อยกว่า  621 ตารางเมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

12. โครงการถมดินบริเวณสระน้ าชุมชน  บ้านโนนส าราญ  หมู่ 10 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัว

แดง  จ.ชัยภูมิ   ตั้งไว้  38,000.-  บาท  

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  9  เมตร  ยาว  78  เมตร  สูงเฉลี่ย  1.20  เมตร  หรือมี

ปริมาตรดินถม  ไม่น้อยกว่า  624  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

งบด าเนินงาน 

หมวดรายจา่ยค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว  

13. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ  11  หมูบ่้าน   เป็นเงนิ  150,000.-  บาท 

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  13  รายการ  รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 

1,888,000.-บาท  (-หนึ่งลา้นแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอน

งบประมาณตั้งจา่ยใหม ่ จ านวน  13  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 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา     

   (นายโกสิต    บุญเสนา) 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดอยากสอบถามหรือสงสัยในโครงการหรอืไม่  ถ้าไม่มีผมก็ขอมต ิ  

ท่านใดเห็นสมควรอนุมัตโิครงการ  จ านวน  13  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  

1,888,000.-บาท  (-หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

   4.4  เรื่องขอใชท้ี่ดนิของทางราชการเพื่อสร้างวัด 

   เชญิ  เจ้าของพื้นที่  ชีแ้จงต่อที่ประชุม 

นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด  ม.3  รายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสรา้งวัด  ต่อที่ประชุมเพื่อ 

ขอความเห็นชอบ  บ้านโนนสะอาด  หมู่ 3  ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัด

ชัยภูมิ  วันที่  5  กรกฎาคม  2564  นายประพันธ์  ปาทา  อายุ  51  ปี  สัญชาติไทย  เชือ้

ชาติไทย  ศาสนาพุทธ  อาชีพเกษตรกร  อยู่บ้านเลขที่  2  หมูท่ี่  3  ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอ

หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะขอใช้ที่ดินของทางราชการ  เพื่อสร้างวัด

ที่ดนิอยู่ในเขตป่า  ตามมาตรา  4(1)  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484  อยู่ในความ

ดูแลของกรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ  บ้านโนนสะอาด  

หมู ่ 3  ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ เนื้อที่  12  ไร่  ดังนี้ 

- ทิศเหนอื    ยาว  126  เมตร   ถึง  ถนนสาธารณะ 

- ทิศใต้    ยาว  113  เมตร   ถึง  สระน้ าสาธารณะ 

- ทิศตะวันออก ยาว  147  เมตร   ถึง  ถนนสาธารณะ 

- ทิศตะวันตก  ยาว  134  เมตร   ถึง  ถนนสาธารณะ 

ได้ด าเนินการก่อสร้างที่พักสงฆ์  เมื่อปี  พ.ศ. 2481  ปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร

เสนาสนะไปแล้ว   

- ศาลาการเปรียญ  1  หลัง 

- หอ้งน้ า  2  หลัง 

- ฌาปนสถาน  1  หลัง 

- โรงครัว  1  หลัง 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดอยากสอบถามอะไรหรอืไม่ในการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ่  เรื่อง  ขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด  ท่านใดเห็นชอบให้ยกมอืขึน้ 

   มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอใหม่ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุม 

นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ส.อบต.  ม.4  ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารในการซ่อมแซมถนน  ม.4 
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นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต.  ม.7  ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารที่ได้ดูแลถนนหรอืโครงการต่างๆ  ซึ่งเป็นความ

เดือดร้อนของประชาชน 

นายประมง  ศรพีลเล่ย์ ส.อบต.  ม.4  ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารที่ติดตั้งไฟฟ้าแสงจันทร์และลงหนิคลุก 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต.  ม.9  เสนอ  ถนนสายหนองแก – ม.11  ชาวบ้านก็อยากได้อยู่เหมอืนกัน 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  ดีใจที่แม็คโครไปท าความสะอาดโรงปุ๋ย  เพราะต้องการเป็นโรงจอดรถได้

ต่อไป  ฝากถมดินกันแนวพื้นที่หลวง  จะได้มพีื้นที่กว้างขึน้ 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต.  ม.1  ฝากประธานผา่นไปถึงคณะผูบ้ริหาร  เรื่องท่อน้ าประปาคุ้มโนนกระต่าย  

ช่วยติดตามให้หน่อยครับ  เพราะมีพี่นอ้งรออยู่ 

นายก  อบต.   ชีแ้จง  โครงการแต่ละโครงการคณะผูบ้ริหารตัง้คณะกรรมการตั้งราคากลางเท่านั้น  ก่อจะ

จัดซื้อจัดจ้าง  ก็ให้ช่างประมาณการก่อน  เพื่อตั้งราคากลางทุกโครงการก็จะเร่งรีบ

ด าเนนิการ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  ทหารก็ชมคณะผูบ้ริหารและสมาชิกครับ  และเสนอปิดประชุม 

ประธานสภาฯ ขอผูร้ับรอง  2  ท่าน 

 ผูร้ับรอง  1. นายสมร   บัวผัน  ส.อบต.  ม.9 

    2. นายไสว   วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10 

ประธานสภาฯ ในเมื่อมีผู้เสนอปิดประชุมและมีผู้รับรอง  ถ้าไม่มีเราก็ประชุมกันมาพอสมควรแล้ว  กระผม

ขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ในสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.  

2564  ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมสภา เวลา  20.30  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 
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  รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้มีมติรับรองแล้ว  ในคราวการ

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

15  พฤษภาคม  2564 

 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 


