
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2561  

วันที่ 25  ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 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. นายสมคิด  จ าเริญใจ  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 3 
7. นายดี  มอญจัตุรัส  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 4 
8. นายสมบูรณ์  ค าจัตุรัส  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 4 
9. นายสมพงษ์  ใจชอบงาม  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 5 
10. นางสาวธิดาทิพย์  หาญสงคราม 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. นางเกตุชฎารัตน์  สมบัติ  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 12 
22. นายสรายุทธ  ทองแม้น  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 12 
23.  นายอดิศักดิ์  ศรีตระการ  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ   

ผู้ไม่มาประชุม – 

1. นายมนัส  หล าบุรี  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 2 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุพล  เหล็กมา  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
2. นายสมพิศ เขตจัตุรัส  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
3. นายบุรินทร์ศักย์  พิพิธกุล  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
4. นายนพดล  มอญจัตุรัส   ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

เริ่มประชุมเวลา   09. 00 น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม นายอดิศักดิ์  ศรีตระการ เลขานุการสภาฯ ขอเชิญ นายไกรสร นาอ้น 
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัย
สามัญ สมัยที่ 4/2561 ประจ าปี 2561 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  1.1 ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ประจ าปี 2561   
มีสมาชิกสภาฯ ลา จ านวน 1 คน ได้แก่ นายมนัส  หล าบุรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  

มติที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
   ท่ากูบ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3/๒๕61 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่  23 สิงหาคม  
            256 1 ที่ได้ถ่ายส าเนาให้สมาชิกสภา อบต.ท่ากูบทุกท่านได้ทราบแล้ว จะมีสมาชิก 
   สภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าอะไรหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ..... ถ้าไม่มี ก็จะ  
   ขอมติที่ประชุมให้การรับรองต่อไป  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัยสามัญ             
                             สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม  2561 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ประธานสภาฯ 5.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2561  
 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  
   ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงครับ 
 
 
 
 
 

/เจ้าหน้าที่... 
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เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 30 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารเสนอสภา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน สรุปผลการประเมินตามเอกสารที่แจกให้ 

ประธานสภาฯ ตามที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
ประสงค์จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เรื่องใด หรือไม่ครับ  

ที่ประชุม รับทราบ/ไม่มีผู้ใดซักถาม  
ประธานสภาฯ 5.2 พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ในพื้นที่ 
 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ได้เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี

งบประมาณ 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 89 เป็นเงินทั้งสิ้น 
966,366.-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 าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงฐานะ
การคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

/จึงขอเชิญ.... 
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จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบชี้แจงประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

นายก อบต.ท่ากูบ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
      ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล้ว นั้น  
       บดันีป้รากฏว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปทีีไ่ดร้ับอนมัุติมีข้อจ ากัดดา้น
งบประมาณ แต่จ าเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ ตลอดจนนโยบายที่ได้ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่  1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จ านวน 475,800  บาท                                                    
เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซื้อหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ช ารุดเป็นหลุม บ่อ จ านวน 3 
สายทาง ปริมาตรหินคลุก จ านวน  1 ,220 ลูกบาศก์เมตร ๆ ละ  390  บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 สายทางบ้านห้วยส้มป่อย – คุ้มร่องแร่ บ้านโป่งเกต  (สภาพเดิมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง  4  เมตร ยาว  3 ,200  เมตร) จ านวน   500  ลูกบาศก์เมตร สถานที่
ด าเนินการ  บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น 07 91903 E  1728654 N ถึง บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด 0792547 E  1726995 N  หมู่ที่ 7 , 2  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่   
จังหวัดชัยภูมิ   

1.2 สายทางบ้านห้วยส้มป่อย – บ้านท่าชวน  (สภาพเดิมถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง  6  เมตร ยาว  900  เมตร)  จ านวน  270  ลูกบาศก์เมตร สถานที่ด าเนินการ  
บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น 07 91086  E  1728572  N ถึง บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด 
0790133 E  1728352 N  หมู่ที่ 6 , 7  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่   จังหวัด
ชัยภูมิ   

1.3 สายทางบ้านวังกุง – วัดถ้ าดงเข – บ้านวังขอนสัก (สภาพเดิมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง  4  เมตร ยาว  3 ,600  เมตร ) จ านวน 450  ลูกบาศก์เมตร  สถานที่
ด าเนินการ  บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น 0788009 E  1731512 N ถึง บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด 0787889 E  1734855 N  หมู่ที่  3 , 4  ต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่   
จังหวัดชัยภูมิ   
2.  โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง ภายในต าบล (งบประมาณ 
490,566  บาท)                                                          
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักร ท าการเกรดปรับเกลี่ยเรียบผิวทางท่ีช ารุดเสียหาย
เป็นหลุม เป็นบ่อ และวัชพืชขึ้นปกคลุมสองข้างทาง ระยะทาง  81,761 เมตร กว้าง 4 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 327,044 ตร.ม. รายละเอียดดังนี้ 
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2.1 ถนนโนนสมบูรณ์ (บ้านขายหมูนางอ๋อย)-คุ้มฝากน้ า-ท่าชวน (คุ้มพ่อน้อย) 
ยาว 3,975 เมตร กว้าง  4 เมตร สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  
790419E 1730834N  -  บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด  788221E  1728327N   

2.2 ถนนวังขอนสัก (ทางโค้งโนนสมบูรณ์)-ซับสะเดา-วังกุง ยาว 4,320 เมตร 
กว้าง 4 เมตร สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  790288E 1731692N  -  
บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด  787886E  1734981N   

2.3 ถนนซอยพ่อธีรชัญ  - สามแยก (คุ้มฝากอ่าง) ยาว 1,574 เมตร กว้าง 4 
เมตร  สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  789197E 1731579N  -  บริเวณ
พิกัดจุดสิ้นสุด  789239E  1730129N   

2.4 ถนนบ้านพ่อพิมพา – ถนนกังหันลม (บ้านวังขอนสัก) ยาว 780 เมตร 
กว้าง 4 เมตร สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  789388E 1732044N  -  
บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด  789186E  1732669N   

2.5 ถนนซอยหน้าวัดวังขอนสัก – (หนองรัง-ดงเข) – ถนนสร้างใหม)่ ยาว 
2,400 เมตร กว้าง 4 เมตร   สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  788899E 
1732069N  -  บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด  787870E  1733638N  

2.6 ถนนซอยสามแยกหินร่อง-ดงเข-วังกุง ยาว 3,670 เมตร กว้าง 4 เมตร   
สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  787893E 1734862N  -  บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด  788013E  1731512N   

2.7 ถนนวังกุง – ซับปลาฝา-วังเดิ่นบ้านซับน้ าใส ยาว 3,650 เมตร กว้าง 4 
เมตร สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  786906E 1735446N  -  บริเวณ
พิกัดจุดสิ้นสุด  785724E  1737885N   

2.8 ถนนวังกุง-วังเดิ่น-คุ้มซับน้ าใส-เขตท่าบอน ยาว 5,523 เมตร กว้าง 4 
เมตร  สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  787664E 1735538N  -  บริเวณ
พิกัดจุดสิ้นสุด  786433E  1739166N   

2.9 ถนนเส้นเมรุวังกุง-เขาวง ยาว 2,058 เมตร กว้าง 4 เมตร   สถานที่
ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  787412E 1735861N  -  บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด  
787934E  1737657N   

2.10 ถนนบ้านจรัส-ซับสายออ-ถ้ ากระทุน-ซับปลาฝา ยาว 4,355 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  783874E 1732979N  -  
บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด  785401E  1735725N   

2.11 ถนนภายในหมู่บ้านซับสายออ ยาว 354 เมตร กว้าง 4 เมตร   สถานที่
ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  783689E 1733127N  -  บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด  
783355E  173396N   

2.12 ถนนภายในหมู่บ้านซับสมบูรณ์ ยาว 5,494 เมตร กว้าง 4 เมตร                 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  783145E 1732806N  -  บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด  783078E  1732210N   
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2.13 ถนนวังอุดม-วัดถ้ าสลักได-หินร่อง ยาว 1,733 เมตร กว้าง 4 เมตร 

สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  786119E 1731854N  -  บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด  786465E  1730624N   

2.14 ถนนคุ้มพ่อเสมอ กล้ารอด (หินร่องวังอุดม) ยาว 1,115 เมตร กว้าง 4 
เมตร  สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  785885E 1730430N  -  บริเวณ
พิกัดจุดสิ้นสุด  785434E  1731380N   

2.15 ถนนซอยวังปลาดุก  (บ้านวังอุดม) ยาว 914 เมตร กว้าง 4 เมตร    
สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  787099E 1731480N  -  บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด  787476E  1730803N   

2.16 ถนนทางเข้าบ้านวังรัง-หนองนกเขียน ยาว 5,563 เมตร กว้าง 4 เมตร 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  787544E 1727998N  -  บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด  790310E  1725540N   

2.17 ถนนห้วยส้มป่อย-ท่าชวน ยาว 2,944 เมตร กว้าง 4 เมตร                 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  791936E 1728718N  -  บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด  787814E  1727964N   

2.18 ถนนภายในหมู่บ้านโป่งเกต หน้าวัดโป่งเกต-เมรุโป่งเกต ยาว 1,038 
เมตร กว้าง 4 เมตร  สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  791158E 
1725565N  -  บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด  791236E  1726572N   

2.19 ถนนสายโป่งเกต – ร่วมมิตร ยาว 2,058 เมตร กว้าง 4 เมตร                 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  792919E 1725085N  -  บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด  794614E  1725362N   

2.20 ถนนสายโป่งเกต-คุ้มร่องแร่ ยาว 2,665 เมตร กว้าง 4 เมตร                 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  792528E 1725499N  -  บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด  793925E  1726069N   

2.21 ถนนสายห้วยส้มป่อย – ร่องแร่ ยาว 3,383 เมตร กว้าง 4 เมตร                 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  791922E 1728683N  -  บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด  792488E  1725569N   

2.22 ถนนสายฟาร์มหมูท่ากูบ-ห้วยส้มป่อย (ดอนคะนิง) ยาว 2,413 เมตร 
กว้าง 4 เมตร สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  791962E 1728198N  -  
บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด  794036E  1728309N   

2.23 ถนนภายในหมู่บ้านท่ากูบ-ซอยหน้า รพศต.ท่ากูบ ยาว 769 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  792182E 1729823N  -  
บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด  791875E  1730521N   

2.24 ถนนสายท่ากูบ-ท่าช้าง ยาว 2,093 เมตร กว้าง 4 เมตร                 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  791796E 1731931N  -  บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด  791967E  1733946N   

2.25 ถนนสายท่ากูบ – หนองคร้อ (นานายมงคล) ยาว 939 เมตร กว้าง 4 
เมตร สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  792900E 11729439N  -  
บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด  793472E  1729986N 
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2.26 ถนนสายท่ากูบคุ้มฟ้าสีทอง-หนองผือ-ถนนสายท่ากูบ-ท่าช้างยาว 

1,594 เมตร กว้าง 4 เมตร สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  792568E 
1730110N  -  บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด  791789E  1731549N   

2.27 ถนนสายเข้าวัดหินหาว-ไร่โอเล่-บ้านแม่แขก ยาว 1,699 เมตร กว้าง 4 
เมตร สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  790879E 1730329N  -  บริเวณ
พิกัดจุดสิ้นสุด  790355E  1731248N   

2.28 ถนนสายหน้า อบต.ท่ากูบ – สันอ่างเก็บน้ าห้วยส้มป่อย ยาว 1,074 
เมตร กว้าง 4 เมตร  สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  790480E 
1730402N  -  บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด  790546E  1729416N   

2.29 ถนนสายตรงข้ามร้านขายปุ๋ย-คุ้มหมูหวาน-สันอ่าง ยาว 1,765 เมตร 
กว้าง 4 เมตร สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  790506E 1729737N  -  
บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด  791620E  1730196N   

2.30 ถนนสายท่ากูบ (ซับสะเดา)-หนองเกด ยาว 4,039 เมตร กว้าง 4 เมตร 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  789709E 1733153N  -  บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด  792014E  1734101N   

2.31 ถนนโป่งเกต – หนองนกเขียน ยาว 1,115 เมตร กว้าง 4 เมตร  
สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  790313E 1725533N  -  บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด  789316E  1725134N   

2.32 ถนนซับสายออ-นาพี่ใจ ยาว 1,158 เมตร กว้าง 4 เมตร                 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  788922E 1732026N  -  บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด  788308E  1731546N   

2.33 ถนนสายวัดวังขอนสัก-วังตอ ยาว 2,503 เมตร กว้าง 4 เมตร                 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  7825804E 1731851N  -  บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด  780907E  1733485N   

2.34 ถนนสายบ้านช่างทิน – วัดซับสายออ ยาว1,034 เมตร กว้าง 4 เมตร 
สถานที่ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น 783188E 1731675N – บริเวณพิกัด
จุดสิ้นสุด 783756E 1731633N 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2562  ครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 23 เสียง งดออกเสียง ไม่มี ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน  ๆ
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอหรือฝากโครงการอะไรอีกไหมครับ 

น.ส.อังกินันท์ ชัยมีแรง กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะ ดิฉันนางสาวอังกินันท์ ชัยมีแรง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 2  

 1. ตามท่ีบ้านโป่งเกตได้ด าเนินการปลูกป่าชุมชนในหมู่บ้าน ตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 61 ไร่ เป็นแหล่งน้ า 22 ไร่  เหลือเนื้อที่ 39 ไร่ ที่จะใช้ใน 
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 การปลูกป่า ณ ปัจจุบันนี้ปลูกไปแล้ว 10 ไร่ และจะปลูกในพื้นที่ว่างให้เต็ม แต่ยังขาด  
 แคลนกล้าไม้ท่ีน ามาปลูก จึงขอความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบใน

การจัดหากล้าไม้ด้วยค่ะ  
 2. เรื่องผลกระทบจากลานตากมันยายเคี้ยง สืบเนื่องจากการที่ได้เคยท าหนังสือ

ร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ และได้เข้าเจรจา ได้ข้อสรุปคือ ทาง
ผู้ประกอบการจะเลิกตากกากมันในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งมิได้ท าตามที่ตกลงกันไว้  ท า
ให้เกิดกลิ่นเหม็นและฝุ่นละอองในหมู่บ้าน จึงขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยตรวจสอบ และ
ออกข้อบังคับ มาตรการ ในการช่วยเหลือชาวบ้านด้วยค่ะ  

หมู่ 12 ขอฝากเรื่องก าจัดวัชพืชในล าห้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ ทุกท่าน

ที่เข้าร่วมประชุมครับ ขอปิดประชุม 
เลิกประชุม 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 

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาจึงลงลายมือไว้เป็น
หลักฐานการรับรองรายงานการประชุม          

 
                                  (ลงชื่อ)     ไกรสร  นาอ้น   

                                               (นายไกรสร  นาอ้น) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลท่ากูบ 

 


