
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2561 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

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

ผู้มาประชุม จ านวน 21 คน 

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

ผู้ไม่มาประชุม 3 คน 

1. นายชัยนาท  แก้วมา  ต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
2. นายโพยม  ประดับวงษ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 1 
3. นายทองจันทร์  บุญวาส  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 9 
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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. นายวีระ  สิงห์ใหม่  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
6. นายศรสิทธิ์  ขนไทย  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ท่ากูบ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/๒๕60 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 
                    2560 ที่ได้ถ่ายส าเนาให้สมาชิกสภา อบต.ท่ากูบทุกท่านได้ทราบแล้ว จะมีสมาชิก 
   สภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าอะไรหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ..... ถ้าไม่มี ก็จะ 
   ขอมติที่ประชุมให้การรับรองต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัยวิสามัญ สมัยที่  
   1  ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่  6 ธันวาคม  2560 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

 5.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561 และก าหนดสมัยประชุม
สามัญสมัยแรกของปี 2562  

ประธานสภาฯ  - ขอมอบให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงการก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
          ประจ าปี ๒๕๖1 และสมัยแรกในปี ๒๕๖2 ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาก าหนด 
          สมัยประชุมต่อไป 
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เลขานุการสภาฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ดังนี้   
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
   ๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
   ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   
   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ 
   ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ 
   ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อ 
   สภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อม 
   ทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ 
   ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ 
   ประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุม 
   สามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้วให้ 
   ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุม 
   วิสามัญก็ได้ 
ประธานสภาฯ  กระผมขอน าปรึกษาต่อที่ประชุม ในการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
   พ.ศ. ๒๕61 ว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย 
   สามัญประจ าปี ๒๕๖1 และก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖2 เชิญ 
   เสนอครับ 
นายถาวร  แมขุนทด  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายถาวร  แมขุนทด  สมาชิกสภา  
สมาชิกสภา อบต. ม. 1 อบต.ท่ากูบ หมู่ที่ 1 ขอน าเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.  
   ๒๕๖1  ดังต่อไปนี้ 
   สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ก าหนดวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 มีก าหนด ๑๕ วัน 

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ก าหนดวันที่ 16-30 เมษายน  ๒๕๖1 มีก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ก าหนดวันที่ ๑๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖1 มีก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ก าหนดวันที่ ๑๕-๒๙ ตุลาคม   ๒๕๖1 มีก าหนด ๑๕ วัน 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ พ.ศ. ๒๕๖2  
ก าหนดวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วัน 

นายดี  มอญจัตุรัส ผู้รับรองคนที่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 
นายสรายุทธ  ทองแม้น ผู้รับรองคนที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต.ม.12 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะน าเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
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ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดน าเสนอกระผมขอมติที่ประชุม เมื่อที่ประชุมสภาฯ 
   พร้อมแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  
   พ.ศ. ๒๕๖1 จ านวน ๔ สมัย 
   สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ก าหนดวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 มีก าหนด ๑๕ วัน 

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ก าหนดวันที่ ๑6-30 เมษายน  ๒๕๖1 มีก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ก าหนดวันที่ ๑๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖1 มีก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ก าหนดวันที่ ๑๕-๒๙ ตุลาคม   ๒๕๖1 มีก าหนด ๑๕ วัน 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ พ.ศ. ๒๕๖2  
ก าหนดวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วันตามที่นายถาวร      
แมขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่  1 เสนอมากรุณายกมือ  
ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1 จ านวน ๔ สมัย  
   ดังนี้ 
   สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ก าหนดวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 มีก าหนด ๑๕ วัน 

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ก าหนดวันที่ ๑6-30 เมษายน  ๒๕๖1 มีก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ก าหนดวันที่ ๑๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖1 มีก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ก าหนดวันที่ ๑๕-๒๙ ตุลาคม   ๒๕๖1 มีก าหนด ๑๕ วัน 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ พ.ศ. ๒๕๖2  
ก าหนดวันที่ ๑–๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วันด้วยจ านวน ๒0 เสียง  
เป็นเอกฉันท์ 

 5.2 พิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม  
ประธานสภา ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ได้เสนอขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 89 เป็นเงินทั้งสิ้น 
499,000.-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 
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(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. 2561 ต่อไป 

นายก อบต.ท่ากูบ 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  
รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่  2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ าสันฝายชอยซิเมนต์ (งบประมาณ 496,000 บาท.-) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ าสันฝายซอยซิเมนต์ ขนาดกว้าง 14 เมตร สันฝาย
สูง 1.50 เมตรพร้อมขุดลอกหน้า – หลังฝาย รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด 
สถานที่ด าเนินการ ล าห้วยระเหวใหญ่ บริเวณพิกัด 0786725E 1734607N 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เลขที่ 16/2561 

  5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 4 
รายการ  

นายก อบต.ท่ากูบ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอน าเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนค าชี้แจง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 4 
รายการ ดังนี้ครับ 

 วัตถุประสงค์เดิมในข้อบัญญัติ 
1. จัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  จ านวน 29,000 บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์จ านวน 1 เครื่อง 
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2. จัดซื้อเครื่องเจาะคอลลิ่ง (Coring) ถนนคอนกรีต – ถนนลาดยาง พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเจาะคอลลิ่ง (Coring) ถนนคอนกรีต – 
ถนนลาดยาง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบความหนาของถนนคอนกรีตและ
ถนนลาดยาง ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ (ครุภัณฑ์นอก
มาตรฐาน) มีแรงดันไฟฟ้า 220 โวล ์ก าลังไฟฟ้า 3,000 วัตต์ ความเร็วรอบต่อนาทีไม่
น้อยกว่า 520r/min พร้อมดอกเจาะคอลลิ่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จ านวน 
ฟันไม่น้อยกว่า 7 ฟัน จ านวน 1 ตัว 
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านวังขอนสัก หมู่ที่ 3 จ านวนเงิน 
157,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าท าการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงดินลุกรังผิวทางพร้อม
เกรดปรับเกลี่ยผิวทางปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 820 ลูกบาศก์เมตร (ลูกรังบ่อหนอง
แก ต าบลส้มป่อย อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หรือคุณภาพเทียบเท่า) สถานที่ด าเนินการ 
สายทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้านวังขอนสัก หมู่ที่ 3 ต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัด
ชัยภูมิ 
4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านซับน้ าใส หมู่ที่ 11 จ านวนเงิน 
99,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก โดยลงหินคลุกทางพร้อม
เกรดปรับเกลี่ยเรียบผิวทางขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.12 เมตร หรอื
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 154.8 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด สถานที่
ด าเนินการ บ้านซับน้ าใส หมู่ที่ 11 ต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เลขที่ 10/2561 

 วัตถุประสงค์ที่ขอเปลี่ยนแปลง 
1. จัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 31,000 บาท  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องก าเนินไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน นอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จ านวน 1 เครื่อง 
2. จัดซื้อเครื่องเจาะคอลลิ่ง (Coring) ถนนคอนกรีต – ถนนลาดยาง พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 32,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเจาะคอลลิ่ง (Coring) ถนนคอนกรีต – 
ถนนลาดยาง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบความหนาของถนนคอนกรีตและ
ถนนลาดยาง ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ (ครุภัณฑ์นอก
มาตรฐาน) มีแรงดันไฟฟ้า 220 โวล ์ก าลังไฟฟ้า 3,500 วัตต์ ความเร็วรอบต่อนาทีไม่
น้อยกว่า 700r/min พร้อมดอกเจาะคอลลิ่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จ านวน 
ฟันไม่น้อยกว่า 8 ฟัน จ านวน 1 ตัว 
3. โครงการ  ยกร่องพูนดินถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่  3  
 (งบประมาณ  157,000.- บาท) เพ่ือจ่ายเป็นค่า ท าการยกร่องพูนดินถนนสองข้าง
ทาง  ขนาดกว้าง  5  เมตร ยาว  950  เมตร สูงตามแบบก าหนด และถมดินคันทาง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร สูงตามแบบก าหนด และลงวัสดุคัดเลือก ขนาดกว้าง  
4.50  เมตร ยาว 1190  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือปริมาตรวัสดุคัดเลือกไม่น้อย
กว่า  1,004   ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จ านวน 1 จุด ๆ ละ 
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 7 ท่อน และวางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร จ านวน 2 จุด ๆละ  7 ท่อน  
พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด   สถานที่ด าเนินการ   
บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น  0788515E  1733144N -  บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด  
0787881 E  1733636N รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
เลขที่    14/2561 
4. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านซับน้ าใส หมู่ที่ 11  
(งบประมาณ 99,500.- บาท)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายซับ
ปลาฝา - ซับน้ าใส ท าการปรับปรุงซ่อมแซมถนนช่วงที่ช ารุด โดยลงวัสดุคัดเลือก  
(ภายในพื้นที่ต าบลท่ากูบ) ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ (บรรทุกวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 
10 ลูกบาศก์เมตร) จ านวน  138  เที่ยว และวางท่อ คสล. ชั้น 3 Ø  0.60 ม. จ านวน 
2 จุด ๆ ละ  7  ท่อน พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบด้วยรถมอเตอร์เกรดเดอร์ สถานที่
ด าเนินการ บริเวณพิกัดจุดเริ่มต้น 0785318E 1736507N -บริเวณพิกัดจุดสิ้นสุด 
0785730E 1737880N รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
เลขที่ 15/2561 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
2561 ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 5.4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประธานสภา ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นายก อบต.ท่ากูบ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายบางรายการตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย แต่มีเงิน
งบประมาณรายจ่ายบางรายการสามารถโอนลดมาเพิ่มจ่ายได้ องค์การหารส่วนต าบลท่า
กูบ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนลด-เพ่ิม เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในวงเงิน 4,000 บาท 
1. โอนลด 
ด้าน การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท จัดซื้อเครื่องจักร คอลลิ่ง 
งบประมาณตั้งไว้ 34,000 บาท โอนครั้งนี้ 2,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 32,000 บาท 
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2. โอนเพิ่ม 
ด้าน การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท จัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
งบประมาณตั้งไว้ 29,000 บาท โอนครั้งนี้ 2,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 31,000 บาท 

ประธานสภาฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในครั้งนี้ด้วยครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณใน
ครั้งนี้ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายจึงขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงินจ านวน 4,000 บาท  ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากูบเสนอ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง ไม่มี ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

       (ลงชื่อ)       อดิศักดิ์ ศรีตระการ      ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นายอดิศักดิ์  ศรีตระการ) 

                       เลขานุการสภา อบต.ท่ากูบ 
 

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

 
 

(ลงชื่อ)      สมหมาย  รินสันเทียะ                                    
            (นายสมหมาย  รินสันเทียะ)                                  
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การรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 วันที่ 6  ธันวาคม 2560 ในการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาจึงลงลายมือไว้เป็น
หลักฐานการรับรองรายงานการประชุม 

          
 

     (ลงชื่อ)        ไกรสร  นาอ้น 
                                               (นายไกรสร  นาอ้น) 

                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 


