
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2561 ครั้งที่ 3 

วันที่ 23  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.  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.  นายทองจันทร์  บุญวาส  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 9 
16.  นางร าไพ  เกลี้ยงช่วย  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 10 
17.  นายจ านงค์  สอนอินทร์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 10 
18.  นายสมชาย  สงสันเทียะ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 11 
19.  นายสันชัย  แสนคร้อ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 11 
20. นางเกตุชฎารัตน์  สมบัติ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 12 
21. นายสรายุทธ  ทองแม้น  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 12 
22.  นายอดิศักดิ์  ศรีตระการ  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ   

ผู้ไม่มาประชุม – 

1. นางสาวธิดาทิพย์  หาญสงคราม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 5 
2. นายวันนา  นิยมพร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ หมู่ที่ 6 
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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. นายจ าปี  โครตมงคุณ  ต าแหน่ง  ก านันต าบลท่ากูบ 
8. นายวิเชียร  อยาดี  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
9. นายนิพนธ์  เชื้อมีแรง  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
10. นายชิงชัย  มอญจัตุรัส  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
11.  นายธูป  แก่นร้านหญ้า  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
12. นางสาวรุ่งอรุณ  เหล็กมา  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
13.  นายบิน  สักสันเทียะ  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
14.  นายอนันต์  พิทักษ์  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  1.1 ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561  
มีสมาชิกสภาฯ ลา จ านวน 2 คน ได้แก่ 1. นายวันนา นิยมพร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
และนางสาวธิดาทิพย์ หาญสงคราม  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ท่ากูบ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3/๒๕61 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่  15 สิงหาคม  
            2561 ที่ได้ถ่ายส าเนาให้สมาชิกสภา อบต.ท่ากูบทุกท่านได้ทราบแล้ว จะมีสมาชิก 
   สภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าอะไรหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ..... ถ้าไม่มี ก็จะ 
   ขอมติที่ประชุมให้การรับรองต่อไป 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สมัยสามัญ             
                             สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2561 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  (ไม่มี) 

                          /ระเบียบวาระท่ี 4 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                               วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ 
ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
                               พ.ศ. 2547   

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น       

ประธานสภาฯ  เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย  
                               ต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
                               ข้อ 51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ 
   ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ 
   ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ เป็นอย่างอ่ืน ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับ 
                               ค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม้ให้เสนอขอแปรญัติขอ  
                               เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
น.ส.อังกินันท์ ชัยมีแรง คณะกรรมการแปรร่างก็ได้พิจารณาในแต่ละส่วนของร่าง งบประมาณรายจ่าย                           
ประธานคณะกรรมการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยละเอียดแล้ว เห็นว่าหลักการและเหตุผลการตั้ง    
แปรญัตติ   งบประมาณเป็นไปโดยถูกต้องแล้ว ตามสถานการณ์คลัง รายรับ-รายจ่าย แบบสมดุล 

การตั้งข้อบัญญัติ หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บางหมู่บ้าน  แม้ค่าใช้จ่ายจะสูง แต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลก็สามารถด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ครบถ้วนทุกประการ เพ่ือให้
เกิดศักยภาพการบริหาร  การแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

จึงเห็นควรว่าให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ไว้ตามเดิม  

 

 

 

/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใด ขอพิจารณาเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ (ไม่มี) หากสมาชิกเห็นชอบให้ 
      ผ่านวาระท่ี 2   ให้ยกมือ 

มตทิี่ประชุม     เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ผ่าน 
                               วาระท่ี 2 ด้วยคะแนน เห็นชอบ 21 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติอีกไหมครับ 

น.ส.อังกินันท์ ชัยมีแรง ดิฉันนางสาวอังกินันท์  ชัยมีแรง สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 2 ขอแปรญัตติลดรายจ่าย  
                             ราคาครุภัณฑ์  เป็นรายข้อดังนี้ 

1. จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 400 ตัวๆละ 320 บาท เป็นเงิน 128,000 บาท 
เป็น 400 ตัว ๆ ละ 235.40 บาท เป็นเงิน 94,160 บาท 
2. จัดซื้อเต็นท์ ขนาด 5x12 เมตร จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 32,000 บาท รวมเป็นเงิน 
64,000 บาท เป็น  เต็นท์ ขนาด 5x12 เมตร จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 27,820 บาท 
เป็นเงิน 55,640 บาท  

ประธานสภาฯ  ขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงในส่วนนี้ด้วยครับ 
 

หัวหน้าส านักปลัดฯ กระผม นายวีระ สิงห์ใหม่ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ขอชี้แจง
รายละเอียดในส่วนการตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ครับ 

 1. ในการจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก เนื่องจาก ผลิตจากพลาสติกเกรดA คุณภาพดีที่สุด จึงมี
คุณสมบัติที่ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่เปราะแตกเสียง่าย นั่งได้สบายกว่า 
รับน้ าหนักได้ถึง 80 กิโลกรัม ทนทุกสภาพอากาศเมืองร้อน ใช้ได้ทุกที่ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร สามารถซ้อนเก็บได้นับ 10 ตัวขนาดเก้าอ้ี น้ าหนัก 2.2 กิโลกรัม และ
เพ่ิมในส่วนของผ้าคลุม ผลิตจากผ้าวอมมันส์ 

 2. ในส่วนการจัดซื้อเต็นท์ งานโครงสร้างหลังคาเต็นท์ (ขื่อ/เดือยเหล็ก/คร่าวกลาง) ใช้
ท่อเหล็กอาบสังกะสี  โดยการตัดและเชื่อมประกอบให้เป็นข้อต่อ สามารถถอดประกอบ
ติดตั้งได้ง่าย สะดวก ต่อการขนย้าย แต่ละชุดเป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถทดแทน
เปลี่ยนชุดกันได้  และผ้าใบคลุมหลังคา เป็นผ้าคูนิล่อนอย่างดี ก าหนดความหนา 0.6 
มิลลิเมตร รอยต่อของผ้าใบใช้การรีดด้วยความร้อน พร้อมเข็มขัดและสายรัดเข็มขัด         
มีเชิงชายห้อย ลงมาโดยรอบเต็นท์ พร้อมกุยชายระบายเพื่อความคงทนและสวยงาม 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการเสนอขอแปรญัตติ ตามที่ นางสาวอังกินันท์ ชัยมีแรง เสนอ
มาด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 2 เสียง ไม่เห็นชอบ 20 เสียง 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายซักถามหรือมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการแปร
ญัตติอีกไหมครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 

 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ  (วาระท่ี 3 ขัน้ลงมติเห็นชอบ) 
 - ขั้นตอนการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม
สภาฯ รับทราบ เพื่อจะได้ด าเนินการ ต่อไป 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย 

เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการ
พิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ ดังนั้นผม จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
 สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เห็นชอบขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
                               2562  ด้วยคะแนน 
   เห็นชอบ  จ านวน  22 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง    

ประธานสภาฯ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ มีมติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แล้วต้องน าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอท่านนายอ าเภอซับใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอหรือฝากโครงการอะไรอีกไหมครับ 

นายวิเชียร อยาดี  กระผมนายวิเชียร อยาดี ผู้ใหญ่บ้านท่ากูบ หมู่ 1 ครับ อยากจะฝากทางสภาฯ ดังนี้ 
ผญบ.หมู่ที่ 1 1. เรื่องเงินสงเคราะห์ 2. เรื่องท่ีสาธารณะให้ออกไปส ารวจและประกาศให้ชัดเจน 

3. เรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์ ล าคลองตลาดนัด 4. เรื่องสะพานสูงเกินกว่าตลาดนัดมาก ขอ
ฝากทาง อบต. ช่วยด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยครับ 

                                                                        

 

 

                 /นายนิพนธ์... 
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นายนิพนธ์ เชื้อมีแรง ครับ กระผมนายนิพนธ์ เชื้อมีแรง ผู้ใหญ่บ้านโป่งเกต หมู่ 2 ขอฝากเรื่องถนนเส้น         
ผญบ. หมู่ที่ 2  ป่าช้าบ้านโป่งเกต - รวมมิตร ที่มีขนาดแคบเกินไป ท าให้การสัญจรไปมาล าบาก  
                              โดยเฉพาะเวลาที่มีรถสวนทางกัน และขอฝากถนนเส้น โรงแป้ง – เขื่อนลัน ช่วย 
                              ปรับปรุงที่สาธารณะบ้านโป่งเกตด้วยครับ  

นายอนันต์ พิทักษ์ กระผมนายอนันต์ พิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านวังอุดม หมู่ 12 ขอฝากเรื่องเส้นทางวังปลาดุก 
ผญบ.หมู่ที่ 12            - หินดาด และอยากได้ไฟฟ้าขยายเขตมาเส้นทางบ้านนางจอย 

นายจ าปี โครตมงคุณ ครับกระผมนายจ าปี โครตมงคุณ ก านันต าบลท่ากูบ ขอฝากคุ้มหินดาด วังกุง  
ก านันต าบลท่ากูบ เพ่ิมเติมหินคลุกอีก 

นายสุบิน สักสันเทียะ เรียนท่านประธาน กระผมนายสุบิน สักสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10  
ผญบ.หมู่ที่ 10 ขอฝากเรื่องน้ าประปาท่อแตก ผู้รับเหมาไม่มาดูแล ซึ่งได้มีการแจ้งไปยังผู้รับเหมา   
                              แล้ว  
นายนิพนธ์ เชื้อมีแรง ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของโครงการ เส้นทาง ห้วยส้มป่อย-โป่งเกต มีจุดถนน 
ผญบ. หมู่ที่ 2  ขาด อยากให้ทาง อบต.ช่วยเสริมท่อด้วยครับ 

นายสมชาย สงสันเทียะ เรียนท่านประธาน กระผมนายสมชาย สงสันเทียะ สมาชิกสภาฯ หมู่ 11 อยากขอ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11 ฝากเรื่องท่อและหินคลุกครับ 

นายเจริญ แก้วสุรินทร์ กระผมนายเจริญ แก้วสุรินทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 ขอฝากเรื่องโครงการที่ผ่านมาให้ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 ทบทวนพิจารณาเรื่องงบหมู่บ้านที่ได้เยอะ ขอฝากให้พิจารณาด้วย และเรื่องไฟฟ้าขยาย

เขต หมู่ 8 ด้วยครับ 

น.ส.รุ่งอรุณ เหล็กมา กราบเรียนท่านประธานค่ะ ดิฉัน นางสาวรุ่งอรุณ เหล็กมา ผู้ใหญ่บ้านซับสมบูรณ์ 
ผญบ.หมู่ที่ 9 หมู่ 9 ขอความอนุเคราะห์หินคลุก เพ่ือไปใช้บริเวณโรงน้ าดื่มของหมู่บ้าน ขอฝากด้วยค่ะ 
นายถาวร แมขุนทด เรียนท่านประธาน กระผมนายถาวร แมขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 อยากสอบถามเรื่อง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ไฟฟ้าสาธารณะว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

นายสมหมาย รินสันเทียะ กราบเรียนท่านประธานครับ กระผมนายสมหมาย รินสันเทียะ สมาชิกสภาฯ หมู่ 7  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ขอฝากเส้นทางบ้านท่าชวน – ห้วยส้มป่อย ขอเพ่ิมหินด้วยครับ 

นางเกตุชฎารัตน์ สมบัติ เรียนท่านประธาน ดิฉัน นางเกตุชฎารัตน์ สมบัติ สมาชิกสภาฯ หมู่ 12 สอบถาม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 โครงการยกร่องพูนดินจะด าเนินการวันไหนคะ 

นายสมคิด จ าเริญใจ เรียนท่านประธาน กระผมนายสมคิด จ าเริญใจ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่3 ขอฝากท่าน นายก ให้เอารถเกรดเดอร์มาปรับเกรดให้ และฝากโครงการไฟฟ้าแสงจันทร์ 

หน้าบ้านนายบุญโรม สีด า ด้วยครับ 
 
 
 
 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ ครับมีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอให้ท่านนายก ชี้แจงด้วยครับ 
นายก อบต. ครับน าเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้น าหมู่บ้านครับ ในส่วนที่สอบถาม

และติดตามในโครงการต่างๆ และในส่วนที่ขอความอนุเคราะห์มา  กระผมจะเร่ง
ด าเนินการในส่วนที่ล่าช้าให้ด าเนินการให้เร็วที่สุด เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนภายในต าบลเราครับ+ 

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)                                  
 
การรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ในการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาจึงลง
ลายมือไว้เป็นหลักฐานการรับรองรายงานการประชุม          

 
     (ลงชื่อ)        ไกรสร  นาอ้น 

                                               (นายไกรสร  นาอ้น) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 


