
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

---------------------------------- 

ผู้มาประชุม จ านวน 23 คน 

1. นายไกรสร  นาอ้น  ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
2. นายชัยนาท  แก้วมา  ต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
3. นายโพยม  ประดับวงษ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 1 
4. นายถาวร  แมขุนทด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 1 
5. นางสาวอังกินันท์  ชัยมีแรง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 2 
6. นายมนัส  หล าบุรี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 2 
7. นายสมคิด  จ าเริญใจ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 3 
8. นายดี  มอญจัตุรัส  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 4 
9. นายสมบูรณ์  ค าจัตุรัส  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 4 
10.  นางสาวธิดาทิพย์  หาญสงคราม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 5 
11.  นายสมพงษ์  ใจชอบงาม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 5 
12.  นายวันนา  นิยมพร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 6 
13.  นายสมหมาย  รินสันเทียะ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 7 
14.  นายสมาน  มหาขาม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 7 
15.  นายเจริญ  แก้วสุรินทร์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 8 
16.  นายสมคิด  อ่อนวงษ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 8 
17. นายทองจันทร์  บุญวาส  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 9 
18. นายจ านงค์  สอนอินทร์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 10 
19.  นายสมชาย  สงสันเทียะ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 11 
20.  นายสันชัย  แสนคร้อ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 11 
21.  นายสรายุทธ  ทองแม้น  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 12 
22.  นางเกตุชฎารัตน์  สมบัติ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 12 
23.  นายอดิศักดิ์  ศรีตระการ  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ   

ผู้ไม่มาประชุม 1 คน 

1. นางร าไพ  เกลี้ยงช่วย  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 10 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุพล  เหล็กมา  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
2. นายบุรินทร์ศักย์  พิพิธกุล  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
3. นายวีระ  สิงห์ใหม่  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
4. นางสาวศิรพิร  อยู่ส าราญ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นางสาวปรียานุช  เหล็กมา ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
6. นางสาวดวงใจ  สิงห์พิลา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม นายอดิศักดิ์  ศรีตระการ เลขานุการสภาฯ ขอเชิญ นายไกรสร             
นาอ้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ท าหน้าที่ประธานในการประชุมสภาครั้งนี้  จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ า 2562  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน 1.1 เรื่อง ประกาศการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน   ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่ากูบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕62 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  26 เมษายน                    
2562 ที่ได้ถ่ายส าเนาให้สมาชิกสภา อบต.ท่ากูบทุกท่านได้ทราบแล้ว มีสมาชิก 

   สภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าอะไรหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ..... ถ้าไม่มี ก็จะ 
   ขอมติที่ประชุมให้การรับรองต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัยสามัญ สมัยที่ 
   2  ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  26 เมษายน 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องทีเ่สนอใหม่ 
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 5.1 ขอพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ประธานสภาฯ  ครับขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้บริหาร กระผมขอชี้แจงดังนี้ครับ 
                             ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  

1. ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ตามรายละเอียดดังนี้    

1.1  ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-1565) ให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
1.2 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จั งหวัด ยุทธศาตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยระยะ
เริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้จัดประชุม
ประชาคมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  
ทั้งนี้ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการประชุมประชาคมท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
ม ท  0810.3/ว 0600  ล ง วั น ที่  22  ม ก ร า ค ม    2559  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว 6247  ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน 
2560 ประกอบกัน  

1.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามหนังสือสั่งการก าหนดให้ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ 15  มิถุนายน  2562  
ส่วนรายละเอียดรูปเล่ม ขอให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงในที่ประชุม ครับ   

นักวิเคราะห์นโยบายฯ สวัสดีค่ะ ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ดิฉันขอชี้แจงส่วนประกอบ 

   จากเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบไปด้วย 5 ส่วน 

    เปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เป็นสี่ส่วน  ดังนี้   

   เค้าโครงรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็นล าดับดังนี้ค่ะ 

   ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน  

    ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

    ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
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    ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล  

ส่วนที่  1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ                                                           
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
3.  ประชากร                                                                
4.  สภาพสังคม 
5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
6.  ระบบเศรษฐกิจ          
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
     (ตัดข้อมูล LSEP ออก)แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ     
9. อ่ืนๆ            
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 
ตัดออก แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น     
ยกเลิกการใช้ แบบ ยท01 ยท02 ยท03 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อธิบายความเชื่อมโยงและการวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมย์และความ
เป็นอิสระในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน                                                                       
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                    
ผ.01 

  ยกเลิกแบบ ผ 07  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว  
  5797  ลงวันที่10  ตุลาคม 2559  
   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน ผ,07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (พ.ศ. 2561-2564) น ามาลงใน แบบ ผ.01 ผ.02  
  ยกเลิกแบบ ผ01-ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว  

5797  ลงวันที่10  ตุลาคม 2559 และก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) ประกอบด้วยแบบ ผ.01- แบบ ผ.03  

    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน ผ,01-ผ.06 ของแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) น ามาลงใน แบบ ผ.02 หรือน าโครงการที่เพ่ิมเติม 
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   มาใส่ในแบบ ผ.02  ผ.03 

  ยกเลิกแบบ ผ01-ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว  
5797  ลงวันที่10  ตุลาคม 2559 และก าหนดแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ประกอบด้วยแบบ ผ.01- แบบ ผ.03  

    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน ผ,08  ของแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) น ามาลงใน แบบ ผ.03 หรือน าครุภัณฑ์เฉพาะที่อยู่ 
   ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อ 
   ประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้น และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับโครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่าย 
   ประจ า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการทางงบประมาณขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 
   ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
ขอแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณา ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 22 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
ประธานฯ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบมีความจ าเป็นที่จะขอโอนงบประมาณเพ่ิม 
 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอให้เจ้าหน้าทีช่ี้แจงรายละเอียด  
หัวหน้าส านักปลัด เนื่องจากงบประมาณบางรายการตั้งจ่ายไว้ไม่ เพียงพอแก่การเบิกจ่าย แต่มี เงิน

งบประมาณรายจ่ายบางรายการสามารถโอนลดมาเพ่ิมจ่ายได้ องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่ากูบ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนลด – เพ่ิม เงินงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 59,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 ข้อ 26 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.  2562 ดังนี้ 
กองช่าง 
โอนลด  
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
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รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน 393,600 บาท 
โอนลด  จ านวน 14,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 379,600 บาท 
รวมโอนลด 1 รายการจ านวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ค่าครุภัณฑ์ 
หมวดครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  16,000 บาท 
โอนเพิ่ม จ านวน 14,000 บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอน 30,000 บาท 
รวมโอนเพิ่ม 1 รายการจ านวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

  
 ส านักปลัด 

 โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                      งานบริหารงานทั่วไป 
   งบบุคลากร 
   หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
   รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  539,160.- บาท ขณะนี้คงเหลือ  449,182.58 บาท  
   โอนลด จ านวน  3,500 .- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 445,682.58  บาท  
   รวมโอนลด  1  รายการเป็นจ านวนเงิน  3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

โอนเพิ่ม 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารงานทั่วไป 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   ประเภท  เครื่องอ่านบัตร   

รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร   
   (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์ 
   วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่     เมษายน 

2562 ) 
   งบประมาณตั้งใหม่  จ านวน  3,500   บาทขณะนี้คงเหลือ 3,500บาท   
   โอนเพิ่ม จ านวน    -   บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 3,500บาท   
   รวมโอนเพิ่ม  1  รายการเป็นเงินจ านวน    3,500.-บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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โอนลด 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                      งานบริหารงานทั่วไป 
   งบบุคลากร 
   หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
   รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  539,16 0.- บาท ขณะนี้คงเหลือ  445,682.58  บาท  
   โอนลด  จ านวน  36,000 .- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
     409,682.58 บาท  
   รวมโอนลด  1  รายการเป็นจ านวนเงิน  36,000 บาท (สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน)  
   โอนเพิ่ม 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารงานทั่วไป 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   ประเภท   ป้ายสามเหลี่ยม  

รายการ   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยม 
   งบประมาณตั้งใหม่  จ านวน  36,000  บาท ขณะนี้คงเหลือ 36,000  บาท   
   โอนเพิ่ม จ านวน    -   บาท   

งบประมาณคงเหลือหลังโอน 36,000  บาท   
   รวมโอนเพิ่ม  1  รายการเป็นเงินจ านวน  36,000.-บาท(สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

   โอนเพิ่ม 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารงานทั่วไป 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   ประเภท   กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 

รายการ   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 
   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  13,600บาทขณะนี้คงเหลือ 13,600  บาท   
   โอนเพิ่ม จ านวน    5,700 บาท   

งบประมาณคงเหลือหลังโอน 19,300 บาท   
       รวมโอนเพิ่ม 1 รายการเป็นเงินจ านวน 19,300.-บาท                                            
                              (หนึ่งหม่ืนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
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โอนลด 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                      งานบริหารงานทั่วไป 
   งบบุคลากร 
   หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
   รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  539,160 บาท ขณะนี้คงเหลือ  409,682.58 บาท   
   โอนลด จ านวน  5,700 .- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 409,682.58 บาท  
   รวมโอนลด  1  รายการเป็นจ านวนเงิน  5,700 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
ประธานสภาฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ในครั้งนี้ด้วยครับ 
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณใน

ครั้งนี้ 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายจึงขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินจ านวน 59,200 บาท  ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากูบเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 22 เสียง งดออกเสียง 1 คน  ไม่เห็นชอบ ไม่มี 

5.3 ขอพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เรื่อง หลักเกณฑ์
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562  

ประธานสภาฯ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ โดยนายยกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูล
ฝอย พ.ศ. 2562  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาฯ ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะต้องมีการ
พิจารณาเป็นสามวาระ คือ วาระที่ 1 รับหลักการ วาระท่ี 2 แปรญัตติ วาระที่ 3 การลง
มติ 

นายก กระผมขอเสนอในที่ประชุม โดยขอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็น 3 วาระ รวด
เดียว และขอผู้รับรองโดยมีนายโพยม  ประดับวงค์ สมาชิกสภา อบต.ม.1 และนางสาว
ธิดาทิพย์  หาญสงคราม สมาชิกสภา อบต.ม.5 เป็นผู้รับรอง 

มติที่ประชุม ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มติอนุมัติพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเป็น 3 วาระรวด 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายก อบต.ท่ากูบ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายก ขอบคุณท่านประธานสภาครับ กระผมขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ 
 หลักการ 

  เพ่ือออกข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 
ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
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เหตุผล  

    เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการคัด
แยก เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
กูบ ซึ่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

    ซึ่งร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เรื่อง หลักเกณฑ์
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ได้อยู่ในมือของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้วครับ ซึ่งมี
ทั้งหมด 10 ข้อครับ 

ประธานสภาฯ ทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัตินี้ครบถ้วนแล้วในวาระรับหลักการนี้ ขอ
เชิญสมาชิกได้อภิปรายและขอมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมส่วนใหญ่อภิปรายเห็นชอบที่จะมีข้อบัญญัติบังคับใช้ในพ้ืนที่ จึงมีมติรับหลักการ
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

   รับร่างข้อบัญญัติฯ จ านวน  22 คน 
   ไม่รับร่างข้อบัญญัติฯ จ านวน     - คน 
   งดออกเสียง  จ านวน    1 คน  
ประธานสภาฯ ต่อไปเข้าวาระที่สอง วาระแปรญัตติ ที่ประชุมสภาถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่วม

ทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้
พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัตินี้เป็นรายข้อ 

มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายและขอมติที่ประชุมสภา 
มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

กูบ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 
   เห็นชอบ   จ านวน  22 คน 
   ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน     - คน 
   งดออกเสียง  จ านวน    1 คน  

5.4 ขอพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีประมาณ 2562 

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ได้เสนอขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 89 เป็นเงินทั้งสิ้น 
515,905 .-บาท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 89 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
ใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงินเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจซึ่งอยู่อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริหารการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
(3) เมื่ออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้จ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
     ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้
ประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงฐานะ
การคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบชี้แจงประกอบการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

นายก อบต.ท่ากูบ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
      ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล้ว นั้น  
       บัดนี้ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีไ่ด้รับอนุมัติมขี้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ แต่จ าเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ ตลอดจนนโยบายที่ได้ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ครับ 

1.  จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน   จ านวน   97,647  บาท                                               
 เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายทางถนนดิน

เข้ า พ้ื นที่ การเกษตรไร่นายจ าลอง บริ เวณ พิกัดจุด เริ่มต้น  15 .689751 E 
101.683293N ถึงบริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด 15.692607E 101.865933N  หมู่ที่  
4 ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ ช ารุดเสียหายน้ ากัดเซาะ เป็นหลุม บ่อ
ลึก จ านวน  6 รายการ ดังนี้ 
1.1 ดินถม ปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,400 ลูกบาศก์เมตร ๆ  ละ  48  บาท  
1.2 วัสดุคัดเลือก ปริมาตรไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์เมตร ๆ  ละ  61  บาท  
1.3 ท่อ คสล. ชั้น 3  Ø  0.40  เมตร จ านวน  5 ท่อน ๆ  ละ  629  บาท  
1.4 ท่อ คสล. ชั้น 3  Ø  0.60  เมตร จ านวน  5 ท่อน ๆ  ละ  1,018 บาท  
1.5 ปูนซิเมนต์ผสม  จ านวน  2  ถุง ๆ  ละ  123  บาท  
1.6 ทรายหยาบ จ านวน  1  ลบ.ม. ๆ  ละ  616 บาท 
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2.     จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน   จ านวน   172,330   บาท                                                    
 เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านวังรัง – 

ไร่นายแถว บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น 15.602781E 101.676468N ถึงบริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด 15.607921E 101.673818N  หมู่ที่  8  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่  
จังหวัดชัยภูมิ ช ารุดเสียหายน้ ากัดเซาะ เป็นหลุม บ่อลึก จ านวน  6 รายการ ดังนี้ 
2.1 ดินถม ปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,370 ลูกบาศก์เมตร ๆ  ละ  48  บาท  
2.2 วัสดุคัดเลือก ปริมาตรไม่น้อยกว่า 780 ลูกบาศก์เมตร ๆ  ละ  61  บาท  
2.3 ท่อ คสล. ชั้น 3  Ø  0.40  เมตร จ านวน  6 ท่อน ๆ  ละ  629 บาท  
2.4 ท่อ คสล. ชั้น 3  Ø  0.60  เมตร จ านวน  6 ท่อน ๆ  ละ  1018 บาท  
2.5 ปูนซิเมนต์ผสม  จ านวน  4  ถุง ๆ  ละ  123  บาท  
2.6 ทรายหยาบ จ านวน  1  ลบ.ม. ๆ  ละ  616  บาท 
3.     จ้างเหมาปรับปรุงฝายดินกั้นล าห้วยม่วง  จ านวน   95,928  บาท                                                    

เพ่ือจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาปรับปรุงฝายดินกั้นล าห้วยม่วง  บริเวณพิกัด 
15.629656E 101.705009N  หมู่ที่  10  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัด
ชัยภูมิ ช ารุดเสียหายขาดไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ รายละเอียดดังนี้ 
3.1 ขุดรื้อดินเลน ขนาดกว้าง  8  เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 0.50 ม. ปริมาตรดินขุดรื้อ 
120 ลูกบาศก์เมตร ๆ  ละ  23  บาท  
3.2 ดินถมคันฝายช ารุด ขนาดกว้าง  6  เมตร ยาว 30 เมตร สูง 4 เมตร อัตราลาด 1 
: 1 ปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตร ๆ  ละ  54  บาท  
3.3 ขุดดินเปิดทางน้ า พ้ืนที่  670 ตารางเมตร ลึก 1.2 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 
804 ลูกบาศก์เมตร ๆ  ละ  42  บาท 
4.     จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกสระเก็บน้ าประปา  จ านวน   150,000  บาท                                                    

เพ่ือจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกสระเก็บน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านท่า
ชวน หมู่ที่ 6 บริเวณพิกัด 15.614495E 101.697427N ต าบลท่ากูบ อ าเภอซับ
ใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ 
4.1 จ้างเหมาเครื่องจักร (รถขุด ขนาด 200 แรงม้า) ขุดลอกสระเก็บน้ าประปา 
จ านวน  15  วัน ๆ  ละ  10,000  บาท (ท างานวันละ 6 ชั่วโมง) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   515,905  บาท 

ประธานสภาฯ  ครับตามท่ีท่านนากยก อบต. ได้ชี้แจงให้ได้ทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม
อีก หรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม ดังนั้นผมจะขอมติที่ประชุมด้วยครับ  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือด าเนินการตามโครงการดังกล่าวที่เสนอมา ขอมติที่ประชุมครับ    

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  เป็นจ านวน 515,905  บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ครับมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆไหมครับ 
นายวันนา นิยมพร เรียนท่านประธานครับ กระผมนายวันนา นิยมพร สมาชิกสภา อบต.ม.6 กระขอ 
สมาชิก อบต.ม.6 สอบถามเดิมที่เคยสอบถามไว้เมื่อครั้งที่แล้ว คือเรื่องไฟฟ้าขยายเขต ซึ่งทางฝ่ายบริหาร

ได้ตอบไม่ตรงประเด็นคือว่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ไม่ถึงคุ้มบ้านนายน้อย รวดชัยภูมิ 
ออกจากบ้านผู้ช่วยจันทร์เพ็ญไปประมาณ 200 เมตร แล้วก็เสาไฟฟ้าเดิมที่เคยพูดครั้งที่
แล้ว คือไม่ใช่ของไฟฟ้าจัตุรัส แต่เป็นของ อบต.ท่ากูบ แต่เป็นเสาไฟที่เดิมน ามาใช้ปั่น
น้ าประปาบ้านโป่งเกต ผมอยากให้ย้ายจากตรงนั้นมาครับ ซึ่งที่ได้อธิบายไปเมื่อการ
ประชุมครั้งที่แล้ว ทางฝ่ายบริหาร อาจจะไม่เข้าใจในส่วนนี้ครับ อยากฝากให้ท่าน
พิจารณาดูใหม่อีกทีครับ 

หัวหน้าส านักปลัด ครับกระผมจะขอชี้แจงในส่วนนี้เองครับ การย้ายเสาสามารถท าได้ถ้า อบต.ด าเนินการ
เอง และเรื่องที่ตอบไม่ตรงประเด็นคือ การขยายเขตไฟฟ้าคุ้มนายน้อย รวดชัยภูมิ นั้น 
ได้ส ารวจแล้วในเรื่องของงบประมาณอุดหนุนการไฟฟ้าเรายังไม่มีนะครับ  

นายก อบต. ครับขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ในเรื่องการย้ายเสาไฟนั้นย้ายได้ครับ แต่ในส่วนของ
หม้อแปลงนั้นจะต้องส่งเรื่องไปการไฟฟ้าเหมือนเดิม ก็จะติดตามให้ครับ และในการย้าย
เสาไฟฟ้าตามพ้ืนที่สาธารณะนั้นจะไม่สามารถย้ายได้ จะย้ายได้เฉพาะในพ้ืนที่ส่วนบุคคล
เท่านั้น  

ประธานสภาฯ ครับ กระผมขอเพ่ิมเติมอีกครับ คือผู้ที่ร้องขอประมาณ 7 – 8 หลังคาเรือนนี้ เขาพร้อม
ที่จะออกค่าใช้จ่ายในการซื้อเสาไฟเองครับ แต่ในเมื่อทางหมู่บ้านมีเสาไฟอยู่แล้ว ก็อยาก
ให้ อบต. ท าเรื่องย้ายเสาไฟ โดยท าหนังสือไปการไฟฟ้า ได้ไหมครับ 

หัวหน้าส านักปลัดฯ ครับในการด าเนินงานนั้น แนวทางการปฏิบัติคือ ทาง อบต. ต้องท าหนังสือไปการไฟฟ้า
ก่อนเราถึงจะท าอย่างอ่ืนได้ ทางการไฟฟ้าก็จะเข้ามาตรวจสอบถ้าไม่ผ่านมาตรฐานก็ไม่
สามารถด าเนินการใดๆได้ครับ ดังนั้นขั้นตอนแรกเราต้องท าหนังสือไปหาไฟฟ้าเพ่ือเข้า
มาตรวจสอบครับ ไม่ใช่ว่าก าหนดให้การไฟฟ้าเข้ามาด าเนินการให้ได้เลย เดี๋ยวกระผมจะ
นัดทางการไฟฟ้ามาพบกับชาวบ้านท่าชวน เพ่ือหารือแนวทางด าเนินการต่อไปครับ           
ในส่วนวัน เวลา นั้นจะแจ้งท่านสมาชิกอีกที่ครับ 

น.ส.อังกินันท์ ชัยมีแรง ค่ะ ขอเพ่ิมเติมนะคะ ในส่วนของเสาไฟฟ้าที่จะน าไปใช้ในบ้านท่าชวนนั้น ถ้ามีการหารือ
กับการไฟฟ้าแล้วไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทางบ้านโป่งเกตจะขอไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
นายมนัส หล าบุรี ครับกระผมนายมนัส หล าบุรี สมาชิก อบต. ม.2 ส าหรับการใช้จ่ายเงินสะสมที่ได้ขอให้ 
สมาชิก อบต.ม.2 ทางสภาฯพิจารณานั้นไปแล้วนั้น ก็ให้ใช้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้

มากที่สุดด้วยครับ  
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นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ตามที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ ก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ จ านวน 36 ราย และได้ลงพื้นที่ตรวจ
สภาพบ้านเอง ซึ่งที่ผ่านมางบช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จ านวน 40 
รายนั้น ไม่ผ่านประมาณ 4 – 5 ราย ในครั้งนีก้ระผมก็อยากให้แบ่งในสัดส่วนตามความ
เหมาะสม ดังนี้  
ม.1 จ านวน 4 ราย , ม.2 จ านวน 3 ราย , ม.3 จ านวน 3 ราย , ม.4 จ านวน 4 ราย , 
ม.5 จ านวน 3 ราย , ม.6 จ านวน 3 ราย , ม.7 จ านวน 3 ราย , ม.8 จ านวน 3 ราย , 
ม.9 จ านวน 4 ราย , ม.10 จ านวน 2 ราย , ม.11 จ านวน 2 ราย และ ม.12 จ านวน 
2 ราย ครับ อยากสอบถามท่านสมาชิกถึงความเหมาะสมตามท่ีแจ้งหรือไหมครับ 

 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมขอปิดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ครับ 

ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
 

             (ลงชื่อ)     อดิศักดิ์  ศรีตระการ      ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นายอดิศักดิ์  ศรีตระการ) 

                       เลขานุการสภา อบต.ท่ากูบ 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
(ลงชื่อ)       ถาวร  แมขุนทด                                  (ลงชื่อ)    สมคิด  จ าเริญใจ 
            (นายถาวร  แมขุนทด)                                         (นายสมคิด  จ าเริญใจ) 
 
 
(ลงชื่อ)      ดี  มอญจัตุรัส                                      (ลงชื่อ)    วันนา  นิยมพร 
            (นายดี  มอญจัตุรัส)                                            (นายวันนา  นิยมพร) 

 
 

(ลงชื่อ)       สมหมาย  รินสันเทียะ                                 
            (นายสมหมาย  รินสันเทียะ)                   
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การรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 ในการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาจึง
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานการรับรองรายงานการประชุม 

          
 

                                   (ลงชื่อ)       ไกรสร นาอ้น     
                                                    (นายไกรสร นาอ้น) 

                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

 

 

 


