
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2561 ครั้งที่ 1 

วันที่ 10  สิงหาคม  2561 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. นายสมพงษ์  ใจชอบงาม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 5 
11.  นายวันนา  นิยมพร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 6 
12.  นายสมหมาย  รินสันเทียะ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 7 
13.  นายสมาน  มหาขาม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 7 
14.  นายเจริญ  แก้วสุรินทร์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 8 
15.  นายสมคิด  อ่อนวงษ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 8 
16.  นายทองจันทร์  บุญวาส  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 9 
17.  นางร าไพ  เกลี้ยงช่วย  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 10 
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. นางสาวธิดาทิพย์  หาญสงคราม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 5 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุพล  เหล็กมา  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
2. นายสมพิศ เขตจัตุรัส  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
3. นายบุรินทร์ศักย ์ พิพิธกุล  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
4. นายนพดล  มอญจัตุรัส   ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
5. นายธนภูมิ  ไชยประสิทธิ์  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
6. นายวีระ  สิงห์ใหม่  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
7. นายศรสิทธิ์  ขนไทย  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม นายอดิศักดิ์  ศรีตระการ เลขานุการสภาฯ ขอเชิญ นายไกรสร นาอ้น 
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ท่ากูบ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕61 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่  30 เมษายน 
                    2561 ที่ได้ถ่ายส าเนาให้สมาชิกสภา อบต.ท่ากูบทุกท่านได้ทราบแล้ว จะมีสมาชิก 
   สภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าอะไรหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ..... ถ้าไม่มี ก็จะ 
   ขอมติที่ประชุมให้การรับรองต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัยสามัญ สมัยที่  
   2  ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 (ไม่มี) 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5 



-3- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา 5.1 ขอแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564) 
นายก อบต.ท่ากูบ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ปรับปรุง 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 /2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมเห็นชอบเพ่ิมเติม แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากูบ ครั้งที่ 2/2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง ไม่มี ไมเ่ห็นชอบ ไม่มี 
ประธานสภา 5.2 ขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2561   
 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ได้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี

งบประมาณ 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 89 เป็นเงินทั้งสิ้น 
487,500.-บาท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 89 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
ใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงินเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจซึ่งอยู่อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริหารการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
(3) เมื่ออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
     ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้
ประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงฐานะ
การคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบชี้แจงประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป 
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นายก อบต.ทา่กูบ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

      ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้ว นั้น  
       บัดนี้ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีไ่ด้รับอนุมัติมขี้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ แต่จ าเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ ตลอดจนนโยบายที่ได้ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่  1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1.  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จ านวน 487,500 บาท                                                    

เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ช ารุดเป็นหลุม บ่อ จ านวน 3 
สายทาง ปริมาตรหินคลุก จ านวน  1 ,250 ลูกบาศก์เมตร ๆ ละ  390  บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 สายทางบ้านวังขอนสัก ซับสะเดา – บ้านวังกุง  (สภาพเดิมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง  4  เมตร ยาว  4,300  เมตร) จ านวน   700  ลูกบาศก์เมตร สถานที่
ด าเนินการ  บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น 0790295 E  1731698 N ถึง บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด 0787873 E  1734982 N  หมู่ที่ 3 , 4  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่   
จังหวัดชัยภูมิ   

1.2 สายทางบ้านโนนสมบูรณ์ – คุ้มตาไทยน้อย – วังรัง  (สภาพเดิมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง  4  เมตร ยาว  1,650  เมตร)  จ านวน  400  ลูกบาศก์เมตร สถานที่
ด าเนินการ  บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น 0788778 E  1729109 N ถึง บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด 0787821 E  1727967 N  หมู่ที่ 6 , 8 และ 10  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอ
ซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ   

1.3 สายทางแยกทางหลวง 2354 - หลังวัดซับสายออ  (สภาพเดิมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง  4  เมตร ยาว  1,000  เมตร )  จ านวน  250  ลูกบาศก์เมตร  สถานที่
ด าเนินการ  บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น 0782760 E  1731761 N ถึง บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด 0783748 E  1731633 N  หมู่ที่  5  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่   
จังหวัดชัยภูมิ   

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2561  ครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
   5.3 โอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประธานฯ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบมีความจ าเป็นที่จะขอโอนงบประมาณเพ่ิม 
 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอและตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงขอให้ปลัดฯ ชี้แจง 
                               รายละเอียด  
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ปลัด  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2541 ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะ  
                             ผู้บริหารท้องถิ่น 

รายละเอียดการโอน/เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ บุคลากร หมวด เงินเดือน ประเภท 
เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ตั้งไว้ 393,600 บาท 
ยอดคงเหลือก่อนโอน  385,840 บาท และขอโอนจ านวน 255,000 บาท 
คงเหลือ  130,840 บาท   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการ ปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล. และซ่อมแซมลูกรังภายในหมู่บ้านซับสายออ หมู่
ที่  5  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน โดยลงดินลูกรังผิวทางเกรดปรับเกลี่ยเรียบผิวทาง ปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 288 ลูกบาศก์เมตร (ลูกรังบ่อหนองแก ต าบลส้มป่อย อ าเภอจัตุรัส จังหวั ด
ชัยภูมิ หรือคุณภาพเทียบเท่า) สถานที่ด าเนินการ บ้านซับสายออ หมู่ที่ 5 ต าบลท่ากูบ 
อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งไว้ 50,000 บาท  
ยอดคงเหลือก่อนโอน  50,000 บาท และขอโอนจ านวน 50,000 บาท คงเหลือ  
0 บาท   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงดินลูกรังผิวทางพร้อมเกรดปรับเกลี่ย
เรียบผิวทางปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 495 ลูกบาศก์เมตร (ลูกรังบ่อหนองแก ต าบล
ส้มป่อย อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หรือคุณภาพเทียบเท่า) สถานที่ด าเนินการ บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งไว้ 99,500 บาท 
ยอดคงเหลือก่อนโอน  99,500 บาท และขอโอนจ านวน 98,000 บาท คงเหลือ  
1,500 บาท   
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   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  -  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่นักเรียนเยาวชนในต าบลท่ากูบ  ตั้งไว้จ านวน  20,000  บาท   
ยอดคงเหลือก่อนโอน  2๐,๐๐0  บาท และขอโอนจ านวน  6,700 บาท คงเหลือ  
13,300 บาท   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  -  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
ตั้งไว้จ านวน  50,000  บาท   
ยอดคงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท และขอโอนจ านวน  50,000 บาท คงเหลือ     
-     บาท   

   โอนเพิ่ม 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานกีฬาและนันทนาการ  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  - ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด  อบต. ท่ากูบ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด  อบต. ท่ากูบ  ตั้งไว้จ านวน  150,000  บาท   
ยอดคงเหลือก่อนโอน  150,000  บาท  และขอโอนจ านวน  56,700  บาท  รวม
เป็น  206,700  บาท  

โอนเพิ่ม (กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการ  วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่  1 จ านวน   265,000  บาท                                                          
เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร จ านวน  122  
ท่อน  และวางท่อระบายน้ า คสล.  ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร จ านวน  59  ท่อน  และบ่อ
พัก พร้อมฝาบ่อพัก คสล. จ านวน  23  บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด  
สถานที่ด าเนินการ  บ้านท่ากูบ  หมู่ที่  1  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เลขที่    01/2561  
ยอดคงเหลือก่อนโอน  265,000 บาท และขอโอนจ านวน 115,000 บาท 
คงเหลือ  380,000 บาท   
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เป็นโครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 จ านวน  380,000  บาท                                                          

เพ่ือจ่ายเป็นค่า ท าการวางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน  19  ท่อน และ
วางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน  108 ท่อน และบ่อพัก พร้อมฝาบ่อพัก 
คสล.  จ านวน  14  บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด  สถานที่ด าเนินการ ซอย
ข้างวัดท่ากูบ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น 0792135 E 1729593 N ถึง บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด 0792144 E  1729477 N  บ้านท่ากูบ  หมู่ที่  1  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอ
ซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เลขที่    
01/2561 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซับสายออ หมู่ที่ 5 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว  
31.5  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  94.5  ตร.ม. และลงดิน 
ลูกรังไหล่ทางสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  
12.7  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด  สถานที่ด าเนินการ  ซับสาย
ออ  หมู่ที่  5  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  รายละเอียดตามแบบ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เลขที่  05/2561 ตั้งไว ้ 50,000  บาท 
ยอดคงเหลือก่อนโอน  50,000 บาท และขอโอนจ านวน 80,000 บาท คงเหลือ  
130,000 บาท                                                      

เป็น  โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  5  จ านวน  
130,000  บาท                                                      
เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว  
84  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  252  ตร.ม. และลงดินลูกรัง
ไหล่ทางสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด  สถานที่
ด าเนินการ  ซอยข้างบ้านนางบุญถัน ค าบุญเรือง – หน้าบ้านนายสุภาพ ชัยมีแรง 
บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น 0783647 E 1733034 N ถึง บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด 
0783693 E  1733068 N  บ้านซับสายออ  หมู่ที่ 5  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่   
จั งหวัดชัยภูมิ   รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เลขที่    
05/2561 
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โอน (กรณีตั้งจ่ายรายการใหม่) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ ลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  98,000  บาท                                                          
เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว  
46  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 184  ตร.ม. และลงดินลูกรัง
ไหล่ทางสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด  สถานที่
ด าเนินการ สายเข้าคุ้มอ่าง บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น 0789620 E 1729645 N ถึง 
บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด 0789583 E  1729677 N  บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 10  
ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบ เลขที่    17/2561 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ ด าเนินงาน หมวด ค่าตอบแทน ประเภท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายการ ค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร จ านวน 110,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 

ประธานสภาฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในครั้งนี้ด้วยครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณใน
ครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายจึงขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบเสนอ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง ไม่มี ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ ทุกท่าน

ที่เข้าร่วมประชุมครับ ขอปิดประชุม 
ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
 
 
 

       (ลงชื่อ)       อดิศักดิ์ ศรีตระการ      ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นายอดิศักดิ์  ศรีตระการ) 

                       เลขานุการสภา อบต.ท่ากูบ 
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 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)                                  
 
 
การรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561 ในการประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาจึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน
การรับรองรายงานการประชุม 

          
 

     (ลงชื่อ)        ไกรสร  นาอ้น 
                                               (นายไกรสร  นาอ้น) 

                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 


