
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2562 

วันที่ 26 เมษายน 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. นายถาวร  แมขุนทด  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 1 
4. นางสาวอังกินันท์  ชัยมีแรง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 2 
5. นายมนัส  หล าบุรี  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.  นางสาวธิดาทิพย์  หาญสงคราม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 5 
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 คน 

1. นายโพยม  ประดับวงษ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 1 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุพล  เหล็กมา  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
2. นายวีระ  สิงห์ใหม่  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
3. นางสาวศิริพร  อยู่ส าราญ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นางสาวปรียานุช  เหล็กมา ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
5. 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 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562  
ประจ าปี 2562 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน   ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่ากูบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕62 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์                    
2562 ที่ได้ถ่ายส าเนาให้สมาชิกสภา อบต.ท่ากูบทุกท่านได้ทราบแล้ว มีสมาชิก 

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

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัยสามัญ สมัยที่ 
   1  ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

5.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 / 
2562 

ประธาน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นักวิเคราะห์ฯ เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ฉบับเพ่ิมเติม และ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้โดยให้ด าเนินการขั้นตอน ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการ
เห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาในวันนี้ เพ่ือ พิจารณา
เห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป รายละเอียดดังนี้ค่ะ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี4/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
เล่มประกอบด้วย  
1. ค าน า 
2. สารบัญ 
3. บันทึกหลักการและเหตุผล 
4. เหตุผลและความจ าเป็น  
5. บัญชีสรุปโครงการการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 /2562 
6. รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2562 เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 
7. เพิ่มเติม  ผ. 01  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน 22 โครงการ  
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   จ านวน 41 โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน จ านวน 2 โครงการ  
2.2 แผนงานสาธารณสุข จ านวน 3  โครงการ 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน 1 โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน 1  โครงกร  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2 โครงการ 
4.2 แผนงานการเกษตร   จ านวน 2 โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน 1 โครงการ 
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เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 4 โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน  4  โครงการ  

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน  1  โครงการ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน  1 โครงการ  

8. แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 2 โครงการ  
9. แบบ ผ.03   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 15 โครงการ  
10. แบบ ผ.05   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 12 โครงการ 
11. แบบ ผ.08  บัญชีครุภัณฑ์ 

    เพิ่มเติมส านักปลัด       จ านวน   3  รายการ  
     กองคลัง          จ านวน  1  รายการ  
      กองสวัสดิการและสังคม    จ านวน   1  รายการ  
     กองการศึกษา   จ านวน  2  รายการ  
      กองช่าง           จ านวน  4  รายการ   
   เปลี่ยนแปลง  ส านักปลัด  จ านวน  2 รายการ 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกท่านใดสอบถามไหมครับ  

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธารสภา ฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม กระผมก็จะขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใด

เห็นชอบให้ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 -2564)              
ครั้งที่ 4 กรุณายกมือ 

  - เห็นชอบ    21  คน  

  - ไม่เห็นชอบ     -   คน 

ที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 
  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสันชัย  แสนคร้อ ครับกระผมนายสันชัย แสนคร้อ สมาชิกสภาฯ ม.11 จะสอบถามเพ่ือเป็นความรู้ครับ  
สมาชิก อบต.ม. 11 เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงน้ าดื่มบ้านซับสมบูรณ์ เป็นโครงการโรงน้ าดื่มที่

ขายหรือเปล่าครับ เป็นของกองทุนหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นของกองทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลจะ
มีงบประมาณสนับสนุนอยู่แล้ว สามารถของบปรับปรุงได้หรือครับ จึงขออนุญาต
สอบถามเพ่ือเป็นความรู้ต่อไปครับ 
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นายวันนา นิยมพร สวัสดีครับกระผมนายวันนา นิยมพร สมาชิกสภาฯ ม.6 มีเรื่องจะขอฝากท่าน 
สมาชิก อบต.ม 6 ท่านนายก เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านท่าชวน ซึ่งได้มีการติดตามทวงถามมา

หลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความคืบหน้าแต่อย่างใด จึงขอให้ท่านนายก ชี้แจงด้วยครับ 
ซึ่งชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนครับ 

น.ส.อังกินันท์ ชัยมีแรง ค่ะ ดิฉันนางสาวอังกินันท์ ชัยมีแรง สมาชิก อบต. ม.2 ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของ 
สมาชิก อบต.ม. 2 เรื่อง การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมเติม ซึ่งที่ผ่านทางบ้านโป่งเกต ได้ท าเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้า

ไปนั้น และการไฟฟ้าได้มีรายการถอนเสาไฟฟ้าแรงต่ าออกไป และน าเสาไฟฟ้าแรงสูงมา
มาแทน ซึ่งในการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงนั้น เราก็ได้สนับสนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าไป
แล้ว ดิฉันจึงคิดว่าไม่น่าจะถอนเสาไฟฟ้าแรงต่ ากลับไป จึงอยากให้ท่านนายกท าหนังสือ
ไปหาการไฟฟ้า โดยอ้างจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เพ่ือที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากูบจะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณในการสนับสนุนครั้งต่อไป  

นางเกตุชฎารัตน์ สมบัติ สวัสดีค่ะ ดิฉันนางเกตุชฎารัตน์ สมบัติ สมาชิก อบต. ม.12 อยากสอบถามเรื่องถนน 
สมาชิก อบต.ม. 12 ถึงไหนแล้วคะ 

นายเจริญ แก้วสุรินทร์ ครับกระผมนายเจริญ แก้วสุรินทร์ สมาชิก อบต. ม.8 ครับ จะสอบถามเรื่องการขยาย 
สมาชิก อบต. ม. 8 ไฟฟ้าหมู่ 8 ว่าถึงไหนแล้วครับ ฝากท่านนายกติดตามให้ด้วยครับ และเรื่องที่ 2 เรื่ อง

ถนนคอนกรีต ตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ว่าจะด าเนินการเช่นไร
ครับ 

นายสมชาย สงสันเทียะ กระผม นายสมชาย สงสันเทียะ สมาชิก อบต. ม.11 จะเสนอเรื่องไฟฟ้าพลังงาน 
สมาชิก อบต. ม. 11 แสงอาทิตย์ เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าครัวเรือนทั่วไปนั้น ในบางครั้งอาจจะเกิดการขัดข้อง 

ท าให้ไฟฟ้า แต่ถ้าเป็นไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเกิดไฟฟ้า
ดับด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นายมนัส หล าบุรี สวัสดีครับ กระผมนายมนัส หล าบุรี สมาชิก อบต. ม.2 กระผมขอขอบคุณ ท่านสมาชิก 
สมาชิก อบต. ม. 2 สภาฯ ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านนายก คณะผู้บริหาร และท่าน

หัวหน้าส านักปลัด ที่ให้ความไว้วางใจ และความสนับสนุน การขยายเขตไฟฟ้าคุ้มร่องแร่ 
ตอนนี้ก็ได้ใช้ 90 เปอร์เซนต์แล้วครับ และยังมีที่ขยายไม่ถึงอีกก็จะมี คุ้มบ้านพ่อรัน ก็มี
แค่นี้ครับ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง  

น.ส.ธิดาทิพย์ หาญสงคราม สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวธิดาทิพย์ หาญสงคราม สมาชิก อบต.ม.5 แจ้งและหลอดไฟ 
สมาชิก อบต. ม.4 ของไฟฟ้าสาธารณะหายไป 1 หลอด ขอให้เข้าซ่อมแซมด้วยค่ะ  
นางร าไพ เกลี้ยงช่วย ค่ะ ดิฉัน นางร าไพ เกลี้ยงช่วย สมาชิก อบต.ม. 10 ขอให้ท่านนายกประสานทางหลวง 
สมาชิก อบต. ม.10 เนื่องจากไฟฟ้าทางหลวงไม่ติดประมาณ 7 ดวง  ปล่อยไว้ อาจเกิดอันตรายต่อ

ประชาชนค่ะ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกไหมครับ หากไม่มีขอเชิญท่านนายก และเจ้าหน้าที่ 
ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

 



-6- 
หัวหน้าส านักปลัด สวัสดีครับ กระผมนายวีระ สิงห์ใหม่ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหาร 
ครับขออนุญาตตอบข้อสอบถามครับ จะขอตอบเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ 
1. เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมโรงน้ าดื่มบ้านซับสมบูรณ์ ถ้าเราออกประชาคมเราจะได้รู้
โครงการที่เสนอเข้าแผน มันก็จะช่างออกส ารวจความเป็นไปได้ของโครงการ จะได้หรือ
ไม่ได้อย่างไรก็ต้องช่วย ในเมื่อเข้าแผนก่อนที่จะท าข้อบัญญัติเราจะต้องส ารวจก่อน และ
ตอนนี้ช่างได้ออกส ารวจ แต่ถ้าติดเป็นหน่วยงานของเอกชนเราสนับสนุนไม่ได้อยู่แล้ว 
เราก็จะให้หมู่บ้านทราบ โครงการนั้นก็ตัดท้ิงไปโครงการอื่นก็จะเลื่อนระดับขึ้นมา  
2. เรื่องไฟฟ้า กระผมขอสรุปดังนี้ เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าทั้งแรงต่ าและแรงสูง จะมีอยู่
หลายๆหมู่บ้าน ก่อนที่เขาจะประกาศเลือกตั้งท้องถิ่น กระผมเคยบอกในที่ประชุม
ประชาคมว่าให้ท าหนังสือเข้ามาที่ อบต. ส่งกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง แล้วเรานัดกันว่าจะ
ไปส่งหนังสือกับการไฟฟ้าวันไหน หรือถ้าท่านไม่ว่างกระผมก็จะไปส่งให้ ที่การไฟฟ้าเขต
ที่ได้รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น อ าเภอบ าเหน็จฯ อ าเภอจัตุรัส อ าเภอหนองบัวระเหว เพ่ือ
จะน าช่างมาส ารวจ แต่ในวันที่ช่างมาส ารวจท่านผู้น า สมาชิกฯ จะต้องออกส ารวจพร้อม
กันกับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า เพ่ือชี้จุดที่ถูกต้อง เราถึงจะสามารถทราบประมาณการว่าจะต้อง
ใช้งบประมาณเท่าไหร่ จะสนับสนุนให้การไฟฟ้า หรือการไฟฟ้าจะท าให้เลย นะครับ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นแค่หน่วยงานประสานระหว่าง หมู่บ้าน กับ การไฟฟ้า จึง
ไม่มีอ านาจในการอนุมัติโครงการ หรือกระท าการใดๆได้ เพ่ือจะได้น าเรื่องเข้าที่ประชุม
สภาฯ ในการจัดตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติต่อไป และเมื่อผ่านสภาฯเห็นชอบแล้วก็
จะรวบรวมเอกสารไปส่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะวันเฉียงเหนือ เพื่อขออนุมัติโครงการ
ต่อไป ครับมีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  

นายวันนา นิยมพร ครับอย่างในกรณีของ ม.6 ซึ่งได้ส่งหนังสือให้ท่านนายกแล้ว และอีกกรณ ีคือเสาไฟฟ้า 
สมาชิก อบต.ม.6  เก่าซ่ึงได้มีอยู่แล้ว ถ้าเป็นไปได้ให้ย้ายไปขยายได้ไหมครับ  

หัวหน้าส านักปลัด ครับส าหรับ ม.6 ซึ่งกระผมได้เป็นคนพาช่างไปส ารวจเอง การส ารวจแรงสูงที่ขยายมา 
   จากโรงไก่ เข้ามาทางบ้านคุ้มพ่อน้อย รวดชัยภูมิ และแรงต่ า ขยายจากหมู่บ้าน ไปบ้าน 

 พ่อน้อย เช่นกัน ว่าตัวไหนคุ้มค่ากว่ากัน แต่ทั้งสองตัวแจ้งมาแล้วว่าต้องอุดหนุนเงินนะ
ครับ เพราะเราท าเองไม่ได้ และค าถามเรื่องการใช้เสาไฟเดิม ซึ่งในกรณีเดียวกันกับหมู่ 
2 ครับ เสาไฟที่ได้รื้อถอนไปเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้า เราจะไปขอมาใช้เลยไม่ได้ต้อง
ท าหนังสือเข้าการฟ้าเพ่ือของเขา ถ้าเขาไม่ให้เราก็ใช้ไม่ได้ และการขยายเขตทั้งแรงสูง
และแรงต่ าภายนอก ภายในรั่วบ้านสามารถท าเองได้โดยแจ้งการไฟฟ้า แต่ภายนอกนั้น
จะไม่สามารถท าได้ การไฟฟ้าจะด าเนินการเอง ส่วนการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ 8 ก็จะเข้า
ด าเนินการหลังจากที่ท าหมู่ 2 เสร็จ ซึ่งจะติดตามให้อีกทีครับ และจะแจ้งท่านสมาชิก
ทราบครับ และเรื่องถนนคอนกรีต หมู่ 8 จะด าเนินการแก้ไขและเข้าด าเนินการก่อสร้าง
ต่อไปครับ  
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ส่วนเรื่องการไฟฟ้า ม.2 ที่จะขยายต่อไปอีก ก็ให้สมาชิก รวบรวมเอกสาร ด าเนินการ
ตามข้ันตอนเหมือนที่เคยท าของคุ้มร่องแร่ครับ  
เรื่องหลอดไฟหาย ม.5 ขอให้ทางผู้น าหมู่บ้านตรวจสอบความปลอดภัยด้วยครับ ส่วน
หลอดไฟที่หายก็เข้ามาแจ้งให้กองช่างเข้าไปติดตั้งใหม่ครับ และการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะก็ให้ท าเป็นหนังสือเข้ามากองช่างเพ่ือออกส ารวจและติดตั้งให้ครับ  
เรื่องหลอดไฟถนนทางหลวงดับ หมู่ 10 เดี๋ยวจะท าเป็นหนังสือแจ้งให้ครับ 

นายก  ครับเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ซึ่งก็
ตามท่ีท่านหัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตอบ
ข้อซักถามทุกเรื่อง ในการทีจ่ะต้องด าเนินการต่อก็ขอให้ท่านสมาชิกด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ท่านหัวหน้าส านักปลัดแนะน า เพื่อที่หมู่บ้านจะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่
ครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัย กระผมขอปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครับ 

ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
 

             (ลงชื่อ)                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นายอดิศักดิ์  ศรีตระการ) 

                       เลขานุการสภา อบต.ท่ากูบ 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
(ลงชื่อ)                                                         (ลงชื่อ)       
            (นายถาวร  แมขุนทด)                                      (นายสมคิด  จ าเริญใจ) 
 
 
(ลงชื่อ)                                                          (ลงชื่อ)          
            (นายดี  มอญจัตุรัส)                                            (นายวันนา  นิยมพร) 

 
 

(ลงชื่อ)                                           
            (นายสมหมาย  รินสันเทียะ)                   
 
                



 
-8- 

 
การรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ในการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานการรับรองรายงานการประชุม 

          
 

    (ลงชื่อ)          
                                                   (นายไกรสร นาอ้น) 

                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

 

 


