
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  9  พฤศจกิายน  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. 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. 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. นายไสว  แก้วศรฟีอง เลขานุการนายก  อบต. ไสว  แก้วศรฟีอง 

5. นางนฤชล  พิมเพ็ง ปลัด อบต. นฤชล  พิมเพ็ง 

6. นายสงวน  อุปราช ก านัน สงวน  อุปราช 

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

8. พระสมุห์ขวัญชยั  ปัญญาวโร เจ้าคณะต าบลท่าใหญ่ พระสมุห์ขวัญชัย  ปัญญาวโร 

9. นายนะโรง  ทนน้อย ผช.ผญบ.โนนส าราญ  ม.10 นะโรง  ทนน้อย 

10. นายสมบัติ  เรยีนพิษ ผญบ.โนนมะค่า  ม.6 สมบัติ  เรียนพิษ 

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

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

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

14. นายระพีพัฒน์  วงศน์้ านอง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ระพีพัฒน์  วงศน์้ านอง 

15. นางสาวณฐมน  คะณะยอด นักทรัพยากรบุคคล ณฐมน  คะณะยอด 

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

17. นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นพดล  พลธรรม 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  17  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

นับองค์ประชุมแล้วมีผู้เข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  17  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอ

เชิญ  นายบุญจันทร์   เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพ ระ

รัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม  สภาสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ตามระเบียบวาระอีก

ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องเจา้หนา้ที่  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  นายระพีพัฒน์  วงศน์้ านอง  และ

นางสาวณฐมน  คะณะยอด  นักทรัพยากรบุคคล  2  ท่าน 

นายก  อบต. แจ้งเรื่อง  วันที่  12  พฤศจิกายน  2563  เป็นวันจัดกิจกรรมแขง่ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  งานเลี้ยงตอ้นรับ  และงานเลี้ยงส่งเจา้หนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด  ม.3  ถามเรื่องการจัดหาพันธุ์ปลาจะต้องติดต่อประสานอย่างไร 
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นายก  อบต.  -    หมูบ่้านใดคัดเลือกแล้วให้สง่ไปที่เกษตรอ าเภอในการประชุมร่วมกับเกษตรอ าเภอก่อน 

- ธกส. อ าเภอหนองบัวแดง  ได้มอบเครื่องท าน้ าเย็นให้  อบต.ท่าใหญ่  1  เครื่อง 

- เรื่องกล้วยหอมทอง  โกโก้  พร้อมที่จะให้สินเชื่อก็จะนัดประชุมพิจารณาการ

ด าเนนิงานต่อไป 

- ถนน  ม.4 – ม.2  อบจ.ให้ซ่อมได้ 

นายประพันธ์  ปาทา ผญบ.โนนสะอาด  ม.3  เสนอ  อยากใหเ้อารายงานการประชุมหมูบ่้านที่ผ่านประชาคมมา 

   แนบรายงานด้วย 

นายก  อบต.  เพื่อความสบายใจ  ความเดือดร้อนของประชาชน  ประเด็นส าคัญคือ 

- อยู่ที่แผนหรอืไม่ 

- งบประมาณ 

- เร่งดว่นหรอืไม่ 

ปลัด  อบต.  แจ้งนายก  อบจ. และ  สจ.  เรื่องสถารที่ในการตดิประกาศที่  อบต. , ที่ท าการก านัน 

ต าบลและที่ท าการผูใ้หญ่บ้านทุกหมูบ่้าน 

นายก  อบต.  แจ้ง 

   เรื่องน้ า  ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรสูบน้ าดว้ยพลังงานแสงอาทิตย์  มอบให้ 

รองธนดล  โควินทะสูตร  ด าเนินการกับช่างในการเตรียมพร้อมรอรับการสนับสนุนต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมตใินการ 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติรับรองเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  เรื่องการติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนไปสู่การปฏิบัติ  ประจ าปี  พ.ศ.  2563 

ประธานสภาฯ    เชญินักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  น าร่างการติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนไปสู่การ 

ปฏิบัติ  ประจ าปี  พ.ศ.  2563  เสนอต่อสภาฯ  ดังเอกสารอยู่ในมือของท่านสมาชิก 

ประธานสภาฯ  เชญิสมาชิกตรวจสอบในร่างการติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนไปสู่การปฏิบัติ   

   ประจ าปี  พ.ศ.  2563 

นายก  อบต.  ตามที่สมาชิกตรวจสอบนั้น  ตามข้อเสนอแนะก็จะรีบด าเนินการในโครงการที่ยังไม่ 

ด าเนนิการที่เร่งๆ  รีบๆ 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุม  มีท่านใดสงสัยในรา่งการติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนไปสู่การ 

ปฏิบัติ  ประจ าปี  พ.ศ.  2563  หรอืไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมตใินการพิจารณาเห็นชอบใน

ร่างการตดิตามและประเมินผลการจัดท าแผนไปสู่การปฏิบัติ  ประจ าปี  พ.ศ.  2563   
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ท่านใดเห็นชอบให้ยกมอืขึ้น 

   4.2  เรื่องการโอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  เชญิคณะบริหารชีแ้จง 

นายก  อบต.  ชีแ้จง 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่ 18 / 2563  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   5  พฤศจกิายน  2563 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ในการขออนุมัตกิารพิจารณาโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  1  รายการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 

งบบุคลากร 

หมวดรายจา่ยเงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า) 

ประเภทรายจ่าย  เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 

1. เพื่อจา่ยเงนิเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น   เป็นเงิน  9,000.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  9,000.- บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านฝดสงสัยหรือไม ่ ถ้าไม่มผีมขอถามมตใินการอนุมัตใิห้โอนลด   

จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  9,000.-  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)  ท่านใดเห็นชอบ

อนุมัตใิห้ยกมอืขึน้ 

   มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

   โอนเพิ่ม จ านวน   2  รายการ  

ส านักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑส์ านักงาน   

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เก้าอีส้ านักงาน   จ านวน  2  ตัว เป็นเงิน  5,000.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- เก้าอีบุ้ด้วยฟองน้ าอย่างดี 
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- ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค 

- ขนาด  64 x 70 x 117  ซม. 

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

2. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้โต๊ะท างาน  ระดับ  6 – 7   จ านวน  1  ตัว  

เป็นเงิน  4,000.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- ขนาดโต๊ะ  W 150 x D 80 x H 75  ซม.  (กว้าง x ลึก x สูง) 

- โต๊ะท างานด้านขวามอืเป็นลิ้นชัก  และบานเปิดพร้อมกุญแจล็อค  ดา้นซ้ายเป็นบาน

เปิดพร้อมกุญแจล็อค  มทีี่พักเท้า 

- ไม้ขัดผวิ  ทาสีเรียบเนียน  โครงเหล็กพ่นสดี า 

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

รวมโอนเพิ่ม  จ านวน  2  รายการ   เป็นเงินทั้งสิ้น  9,000.- บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  จ านวน  2 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. 2544  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  ถามที่ประชุมตามที่คณะบริหารน าเสนอในการโอนเพิ่มมีท่านใดสงสัยบ้าง 

นายสมใจ  ดาหนองเป็ด  ส.อบต.  ม.10  ถามประธานสภาฯ  ถึงบริหารในการเสนอญัตติที่  18  นั้น  เราก็พึ่งจะ 

ได้รับงบประมาณในปี  พ.ศ.  2564  ท าไมต้องโอนลดโอนเพิ่ม 

นายก  อบต. ชีแ้จงในการโอนลดโอนเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้น าเสนอนั้นถูกต้อง  แตม่ีพนักงาน  

เจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมาใหม่ต้องใช้และเราต้องเตรียมไว้รองรับ  ถ้าซือ้ไว้นานก็จะเก่าเกินไป   
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พนักงาน  เจา้หน้าที่ซึ่งมาใหมห่ลายๆ  ท่าน  ที่ขอโอนมาไม่ได้ไปเบียดกับงบประมาณที่ตัง้

ไว้  ซึ่งเป็นเงินเดือนที่ตัง้ไว้ไม่มีคนก็เลยเอามาเพื่อให้เกิดประโยชน์ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดซักถามหรอืไม่  ถ้าไม่มผีมขอถามมตใินการโอนเพิ่ม  จ านวน  2  รายการ   

เป็นเงินทั้งสิน้  9,000.-  บาท  (เก้าพันบาทถ้วนท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ยกมอืขึน้ 

มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

งดออกเสียง  -  ท่าน 

ประธานสภาฯ  เชญิคณะผู้บริหารน าเสนอ 

นายก  อบต.  เสนอ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่  19  / 2563  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   5  พฤศจกิายน  2563 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ในการขออนุมัติการพิจารณาโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  1  รายการ 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบบุคลากร 

หมวดรายจา่ยเงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า) 

ประเภทรายจ่าย  เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 

1. เพื่อจา่ยเงนิเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น   เป็นเงนิ  6,500.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  6,500.- บาท  (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยหรอืไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมติ  ท่านใดอนุมัตใิห้ยกมอืขึ้น   

ในการโอนลด จ านวน 1 รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  6,500.-  บาท  (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

งดออกเสียง  -  ท่าน 

โอนเพิ่ม จ านวน   2  รายการ  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑส์ านักงาน   
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1. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เก้าอีส้ านักงาน   จ านวน  1  ตัว  เป็นเงิน  2,500.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- เก้าอีบุ้ด้วยฟองน้ าอย่างดี 

- ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค 

- ขนาด  64 x 70 x 117  ซม. 

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

2.  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  ระดับ  6 – 7    จ านวน  1 ตัว   

เป็นเงิน  4,000.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- ขนาดโต๊ะ  W 150 x D 80 x H 75  ซม.  (กว้าง x ลึก x สูง) 

- โต๊ะท างานด้านขวามอืเป็นลิ้นชัก  และบานเปิดพร้อมกุญแจล็อค  ดา้นซ้ายเป็นบาน

เปิดพร้อมกุญแจล็อค  มทีี่พักเท้า 

- ไม้ขัดผวิ  ทาสีเรียบเนียน  โครงเหล็กพ่นสดี า 

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

รวมโอนเพิ่ม  จ านวน  2  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  6,500.- บาท  (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  จ านวน  2  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  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  ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยหรอืไม่ ถ้าไม่มผีมขอถามมตใินการโอนเพิ่ม จ านวน 2 รายการ   

เป็นเงินทั้งสิน้  6,500.-  บาท  ท่านเห็นสมควรอนุมัตใินการโอนเพิ่มให้ยกมือขึ้น 
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มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

งดออกเสียง  -  ท่าน 

ประธานสภาฯ  เชญิคณะบริหารเสนอญัตติที่  20 / 2563 

นายก  อบต.  เสนอ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่  20 / 2563  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   5  พฤศจกิายน  2563 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ในการขออนุมัติการพิจารณาโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  2  รายการ 

แผนงานการศกึษา 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา 

งบบุคลากร 

หมวดรายจา่ยเงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า) 

ประเภทรายจ่าย  เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 

1. เพื่อจา่ยเงนิเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น    เป็นเงิน  19,800.-  บาท 

2. เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหนง่  ผอ.กองการศกึษา เป็นเงิน  10,500.-  บาท 

โอนลด  จ านวน 2 รายการ  เป็นเงนิทั้งสิน้  30,300.- บาท (สามหมื่นสามรอ้ยบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยหรอืไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมติในการอนุมัติโอนลด  จ านวน  2   

รายการ  เป็นเงนิทั้งสิน้  30,300.-  บาท  ให้ยกมือขึ้น 

มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

งดออกเสียง  -  ท่าน 

โอนเพิ่ม จ านวน   1  รายการ  

แผนงานการศกึษา 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   จ านวน  1  เครื่อง       

เป็นเงิน  30,300.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
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- ขนาด  3,500  ANSI Lumens 

- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์

และวิดีโอ 

- ใช้  LCD Panel  หรอืระบบ  DLP 

- ระดับ  SVGA  และ  XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที่  True 

- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความสอ่งสว่างขั้นต่ า 

รวมโอนเพิ่ม   จ านวน  1  รายการ   เป็นเงินทั้งสิ้น  30,300.- บาท  (สามหมื่นสามร้อย

บาทถ้วน) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  จ านวน  1  รายการ  ด้วยเหตุนี ้ 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอโอนเพิ่มงบประมาณ  เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน   

ขอ้กฎหมาย 

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  ถามที่ประชุมมที่านใดสังสัยหรอืไม่  ถ้าไม่มีผมขอมตใินการโอนเพิ่ม  จ านวน  1  รายการ   

เป็นเงิน  30,300.-  บาท  ท่านใดเห็นชอบในการอนุมัตใิห้ยกมอืขึน้ 

มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

งดออกเสียง  -  ท่าน 

   เชญิคณะผู้บริหารน าเสนอ  ญัตตทิี่  21 / 2563 

นายก  อบต.  ชีแ้จง 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่  21 / 2563  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   5  พฤศจกิายน  2563 
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เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ในการขออนุมัติการพิจารณาโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  1  รายการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบบุคลากร 

หมวดรายจา่ยเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 

ประเภทรายจ่าย  ค่าจ้างพนักงานจ้าง 

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงาน     เป็นเงิน   20,000.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  20,000.- บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยหรอืไม่  ในเมื่อไม่มีผมขอถามมตติ่อสภาฯ ในการอนุมัติโอนลด   

จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  20,000.-  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  ท่านใด

เห็นชอบในการอนุมัตโิอนลดใหย้กมอืขึน้ 

มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

งดออกเสียง  -  ท่าน 

โอนเพิ่ม จ านวน   1  รายการ  

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑก์ารเกษตร 

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องปั๊มน้ าบาดาล  (ซัมเมอร์ส)   จ านวน  1  เครื่อง    

เป็นเงิน  20,000.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- ขนาดก าลังมอเตอร์  1.5  แรงม้า 

- แรงดันไฟฟ้า  220  โวลล์ 

- ปริมาณน้ า  133  ลิตร/นาที 

- ระยะการดูดน้ า  55  เมตร 

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

รวมโอนเพิ่ม  จ านวน  1  รายการ   เป็นเงินทั้งสิน้  20,000.- บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 



-11- 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  จ านวน  1  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  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  ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดอยากซักถามหรอืไม่ 

นายสมใจ  ดาหนองเป็ด  ส.อบต.  ม.10  สงสัยในญัตติที่  21  เรื่องซัมเมอร์ส  จ านวน  1  เครื่องน้ัน  จะน าไปไว้ที่ 

ไหนครับ  และสงสัยจะซือ้ตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่ปรากฎในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ประธานสภาฯ  เชญินายก  อบต.  ชีแ้จง 

นายก  อบต.   ชีแ้จง  ครุภัณฑท์ี่ไม่ได้ปรากฏในครุภัณฑ์จะต้องซือ้ตามท้องตลาด  การซื้อมี  2  วิธี 

1. ถ้าไม่ปรากฏในแผน  ซือ้ตามท้องตลาด 

2. ถ้าซือ้ตามที่ปรากฏในแผนที่ตัง้ไว้ก็ต้องซือ้ตามที่ตั้งไว้ 

เรื่องซัมเมอร์สนัน้  เป็นของหมู่ที่  6  บ้านโนนมะคา่  ประปาหมูบ่้านครับ   

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดซักถามอีกหรอืไม่  ในเมื่อไม่มผีมขอมตใินการอนุมัตโิอนเพิ่ม   

จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000.-  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  ท่านใด

เห็นชอบให้ยกมอืขึน้ 

มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

งดออกเสียง  -  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมีท่านใดมีความตอ้งการแจ้งในที่ประชุมหรอืไม่ 
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นายเตรยีม  แสนประกอบ ส.อบต.  ม.11  แจง้เรื่อง 

1. ไฟฟ้าแสงจันทร์สาธารณะช ารุดครับ 

2. เรื่องขยายไฟฟ้าแสงจันทร์สาธารณะ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  แจง้เรื่อง 

1. ถนนเพื่อการเกษตรช ารุด 

2. เรื่องการกีฬา  อปท.  นั้น  อยากใหทุ้กคนเต็มที่เพื่อ  อบต.ท่าใหญ่  ของเรา 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  แจ้ง   

1. ถนนเพื่อการเกษตรช ารุด 

2. การธุดงค์ที่จะผา่นมาที่  อบต.ท่าใหญ่  ขอความอนุเคราะห์รถน้ า  ขอความรว่มมอื

สมาชิกด้วย 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต.  ม.7  เสนอเรื่องขอติดตัง้เพิ่มไฟฟ้าแสงจันทร์สาธารณะ  ม.7  มีความตอ้งการ  

 3  จุด 

นายอนัน  ค าพร  ส.อบต.  ม.5  ถามถึงเรื่องถนนข้างๆ  ป้อมต ารวจ 

ประธานสภาฯ  เชญิบริหารชีแ้จง 

นายก  อบต. ชีแ้จง  

1. เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์สาธารณะการติดตั้งเพิ่มเติม  อุปกรณ์ได้ซื้อมาแล้วซึ่งต่อไปนีก้็จะ

ด าเนนิการให้แล้วเสร็จ  ซ่อมและติดตั้งใหม่จะให้เสร็จภายในปีใหม่ 

2. เรื่องพระสงฆ์ธุดงค์เป็นเรื่องท าร่วมกัน  ในการต้อนรับเป็นแนวทางร่วมกันของสมาชิก  

ตอนเย็นสวดมนต์ร่วมกัน  เช้าก็ท าพิธีตักบาตรรว่มกัน 

3. เรื่องถนนข้างป้อมต ารวจ  สรุปท าธนาคารน้ า  โดยการท ารว่มกัน  อุปกรณ์บริหาร

สนับสนุน  ม.5  และ  ม.10  บริหารจะได้พูดคุยกันและท าร่วมกันท าแลว้แก้ปัญหาใหพ้ี่

น้องจะได้มากหรอืน้อยนั้นก็พยายามจะให้ดี 

4. เรื่องถนนก็จะมีการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  ที่งบประมาณได้ตั้งเอาไว้ใน

งบประมาณ  2564 

5. เรื่องกีฬา อปท. สรุป วันที่ 8 – 9 ธันวาคม  2563  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านลาดใต้  

สีที่ได้คือสีชมพู 

ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  เราก็ประชุมกันมาทั้งวันแล้วสมควรต่อเวลาแล้ว  ผมตอ้งขอขอบคุณผู้

มาประชุมและผูเ้ข้าร่วมประชุม  ในสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมสภาเวลา   17.30  น. 

ลงช่ือ   เตรียม   แสนประกอบ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายเตรียม แสนประกอบ) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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       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  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  29  

กันยายน  2563 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


