
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2562 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 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. นายสมพิศ เขตจัตุรัส  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
3. นายวีระ  สิงห์ใหม่  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
4. นางสาวศิริพร  อยู่ส าราญ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางสาวปรียานุช  เหล็กมา ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
6. นางสาวดวงใจ  สิงห์พิลา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม นายอดิศักดิ์  ศรีตระการ เลขานุการสภาฯ ขอเชิญ นายไกรสร นาอ้น 
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ             
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562  ประจ าปี 2562 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ประจ าปี 2562  
มีสมาชิกสภาฯ ลา จ านวน 1 คน ได้แก่ นางร าไพ  เกลี้ยงช่วย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่ากูบ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4/๒๕61 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่  25 ตุลาคม                     
2561 ที่ได้ถ่ายส าเนาให้สมาชิกสภา อบต.ท่ากูบทุกท่านได้ทราบแล้ว จะมีสมาชิก 

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

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัยสามัญ สมัยที่  
   4  ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

 5.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 และก าหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรกของปี 2563  

ประธานสภาฯ  - ขอมอบให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงการก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
          ประจ าปี ๒๕๖2 และสมัยแรกในปี ๒๕๖3 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 ในกรณีที ่
   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. ๒๕62 ว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย 
   สามัญประจ าปี ๒๕๖2 และก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖3 เชิญ 
   เสนอครับ 
นายมนัส  หลาบุรี  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายมนัส  หล าบุรี สมาชิกสภา  
สมาชิกสภา อบต. ม. 2 อบต.ท่ากูบ หมู่ที่ 2 ขอน าเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.  
   ๒๕๖2  ดังต่อไปนี้ 
   สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ก าหนดวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วัน 

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ก าหนดวันที่ 16-30 เมษายน  ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ก าหนดวันที่ ๑๐-๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ก าหนดวันที่ 1-15 ธันวาคม  ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วัน 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ พ.ศ. ๒๕๖2  
ก าหนดวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3 มีก าหนด ๑๕ วัน 

น.ส.อังกินันท์ ชัยมีแรง ผู้รับรองคนที่ ๑ 
สมาชิกสภา อบต.ม.2 
นายสมาน มหาขาม ผู้รับรองคนที่ ๒ 
สมาชิกสภา อบต.ม.7 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะน าเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
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ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดน าเสนอกระผมขอมติที่ประชุม เมื่อที่ประชุมสภาฯ 
   พร้อมแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  
   พ.ศ. ๒๕๖2 จ านวน ๔ สมัย 
   สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ก าหนดวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วัน 

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ก าหนดวันที่ 16-30 เมษายน  ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ก าหนดวันที่ ๑๐-๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ก าหนดวันที่ 1-15  ธันวาคม  ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วัน 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ พ.ศ. ๒๕๖2  
ก าหนดวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3 มีก าหนด ๑๕ วัน ตามท่ี                      
นายมนัส หล าบุรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่  2 เสนอมากรุณา
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 จ านวน ๔ สมัย  
   ดังนี้ 
   สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ก าหนดวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วัน 

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ก าหนดวันที่ 16-30 เมษายน  ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ก าหนดวันที่ ๑๐-๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วัน 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ก าหนดวันที่ 1-15  ธันวาคม  ๒๕๖2 มีก าหนด ๑๕ วัน 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ พ.ศ. ๒๕๖2  
ก าหนดวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3 มีก าหนด ๑๕ วัน ด้วยจ านวน ๒2   
เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 5.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 
ประธานสภา ขอให้ท่านนายกชี้แจงครับ 
นายก เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านครับ เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ยังไม่
ครอบคลุมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ จะด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕61-
2564  องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  จึงมคีวามจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2564 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
3/2562 ได้แก่ โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี” ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน สรุปผลการประเมินตาม
เอกสารที่แจกให้ครับ 
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ประธานสภาฯ ตามท่ีนายก ได้รายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 2564 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3/2562 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
เรื่องใด หรือไม่ครับ 

นายสันชัย แสนคร้อ เรียนท่านประธานสภาฯครับ กระผมอยากสอบถามเรื่องโครงการที่เพ่ิมเติมและ 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11 เปลี่ยนแปลงจะด าเนินการอย่างไรบ้างครับ 
ประธานสภาฯ  ครับ ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 “ข้อ  ๒๒/๒  ในกรณีการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการ พระราชด าริ  งานพระ
ราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจ ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
หรือ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ด้วยและเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

นายก ครับ ส าหรับโครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ตาม
หนังสือสั่งการที่ให้ด าเนินการนั้น ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบจะจัดกิจกรรมปล่อย
ปลา ณ ล าน้ าห้วยส้มป่อย วัดบ้านท่ากูบ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  และ แหล่งน้ า
สาธารณะบ้านซับสายออ – วัดซับสายออ และสระน้ าวังกุง – วัดวังกุง  วันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2562  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เรื่องใด หรือไม่
ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ/ไม่มีผู้ใดซักถาม 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายสันชัย แสนคร้อ ครับ ขอสอบถามเรื่องชุดเครื่องเสียง ตามที่สภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณจัดซื้อในข้อบัญญัติ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ เนื่องจากยังไม่

เห็นชุดเครื่องเสียงครับ 

นายวันนา นิยมพร กระผมมีเรื่องที่จะร้องเรียนท่านนายกครับ เนื่องจากมีคนบุกรุกท่ีชลประทาน ท าให้ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน อยากให้นายกช่วยเข้าไปดูแล แก้ไขปัญหาด้วยครับ 

นายสมชาย สงสันเทียะ กระผมขอเสนอเรื่องการปล่อยพันธุ์ปลาเพ่ืออนุรักษ์พันธุ์ปลาในฝาย เกรงว่าปลาจะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11   ไม่เหลือครับ เนื่องจากมีการจับปลาช่วงฤดูวางไข่ครับ 
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นางเกตุชฎารัตน์ สมบัติ ขอสอบถามเรื่องถนนคุ้มโคกแวงใหญ่ ด าเนินการถึงไหนแล้วค่ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12  

นายเจริญ แก้วสุรินทร์ ขอฝากเรื่องไฟฟ้าขยายเขต หมู่ 8 บ้านวังรัง ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 

นายมนัส หล่ าบุรี ครับ กระผมนายมนัส หล าบุรี ขอฝากท่านนายก เรื่องไฟฟ้า ร่องแร่ไปหาบ้านป้าจันทร์ 
ขอฝาก 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ด้วยครับ เพราะว่ายังไม่ถึงไหนเลยครับ และขอขอบคุณท่ีให้การสนับสนุนในการ
ประสานงานเรื่องไฟฟ้าคุ้มร่องแร่ ซึ่งในขณะนี้ด าเนินการใกล้แล้วเสร็จแล้วครับ และขอ
ฝากเรื่องเรื่องน้ าประปาต่อไปคุ้มบ้านป้าจันทร์ด้วยครับ 

หัวหน้าส านักปลัดฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผมขอชี้แจงในข้อสงสัยดังนี้ครับ 
1. เรื่องการจัดซื้อเครื่องเสียง จะด าเนินการในไตรมาส 3 ช่วงเดือนเมษายน ซ่ึง

ประกอบด้วย 3 ชุด ดังนี้ 1. ห้องประชุมสภา 2. ชุดกลางแจ้ง 3. ห้องประชุมใหญ่ 
เนื่องจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายการในบางส่วน จึงยังไม่สามารถจัดซื้อในช่วงนี้ได้
ครับ 

2. กล้องวงจรปิด ที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติไว้นั้น ไม่เพียงพอกับราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งราคามาตรฐานครุภัณฑ์นั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้
รับทราบหลังจากท่ีตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติไปแล้ว จึงยังไม่ได้ท าการจัดซื้อครับ 

3. ไฟฟ้าขยายเขต หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 2 ตอนนี้งบประมาณทางการไฟฟ้าได้สนับสนุน
มาแล้ว แต่ในการก่อสร้างนั้นทางการไฟฟ้าจะเข้ามาด าเนินการให้ครับ ซึ่งตามหนังสือ
ที่ส่งถึงการไฟฟ้านั้นได้ระบุไว้ว่าจะไม่เร่งรัด ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ครับ 

4. การขอขยายไฟฟ้า หมู่ 2 คุ้มร่องแร่ไปหาบ้านป้าจันทร์ นั้น ต้องด าเนินการยื่นแบบ 
ตามข้ันตอนก่อนนะครับ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากการไฟฟ้าก่อนครับ ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลเรามีหน้าในการประสานเพียงเท่านั้นครับ 

นายวันนา นิยมพร ขอฝากเรื่องไฟฟ้าขยายเขต หมู่ 6 บ้านท่าชวนด้วย ซึ่งได้มีการแจ้งท่านนายกมานานแล้ว 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
นายสมบูรณ์ ค าจัตุรัส ขอฝากเรื่องเสียงตามสาย หมู่ 4 บ้านวังกุงด้วยครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
ประธานสภาฯ ครับ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
นายก ครับ กระผมจะขอชี้แจงเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ 

1. เรื่องการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก็เป็นไป
ตามท่ีท่านหัวหน้าส านักปลัดฯ ชี้แจง ครับ 

2. เรื่องบุกรุกท่ีชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าชวน กระผมจะประสานไปยังชลประทานซึ่ง
เป็นหน่วยงานต้นสังกัด ให้เข้ามาตรวจสอบแนวเขตการบุกรุก และหาแนวทางร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาให้อย่างเร่งด่วนครับ 

3. เรื่องการปล่อยพันธุ์ปลา กระผมก็อยากให้ทางผู้น าชุมชนช่วยดูแล ก าชับ เรื่องการจับ
ปลาในช่วงฤดูวางไข่ เพ่ือจะได้อนุรักษ์พันธุ์ปลาที่ปล่อยไว้ให้คงเหลือครับ 
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4. เรื่องถนน หมู่ที่ 12 บ้านวังอุดม ให้ขอเจาะปากทางเพ่ือเข้าด าเนินการก่อสร้างครับ 

ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะรีบเข้าด าเนินการให้ครับ 
5. เรื่องไฟฟ้าขยายเขต ก็ตามที่หัวหน้าส านักปลัดฯ ชี้แจงครับ ส่วนเรื่องประปานั้นจะอยู่

ในส่วนของรูปแบบคณะกรรมการประปาหมู่บ้านนะครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ ทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุมครับ ขอปิดประชุม 

  
ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
 

             (ลงชื่อ)                               ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นายอดิศักดิ์  ศรีตระการ) 

                       เลขานุการสภา อบต.ท่ากูบ 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
(ลงชื่อ)                                                         (ลงชื่อ)           
            (นายถาวร  แมขุนทด)                                        (นายสมคดิ  จ าเริญใจ) 
 

(ลงชื่อ)                                                         (ลงชื่อ)        
            (นายดี  มอญจัตุรัส)                                            (นายวันนา  นิยมพร) 

 

(ลงชื่อ)       
            (นายสมหมาย  รินสันเทียะ)                                  
 
การรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ในการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาจึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐานการ
รับรองรายงานการประชุม 

          
 

       (ลงชื่อ)            
                                               (นายไกรสร  นาอ้น) 

                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 


