
บันทึกบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน    
สมัยสมัยวิวิสามัญ  สมัยท่ี สามัญ  สมัยท่ี 11    ประจ้าปี ประจ้าปี 25625622  

ครั งท่ี ครั งท่ี 22//25625622  
วันวันอังคารอังคารท่ี  ท่ี  1414    พฤษภาคมพฤษภาคม    25625622    เวลา  เวลา  1144..0000    นน..  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  
---------------------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสุทัศน์   ละเอียด ประธานสภา อบต. ส.อบต.หมู่ที ่8 
2 นายสุชีพ   ช่วยสงคราม รองประธานสภา อบต. ส.อบต.หมู่ที ่5 
3 นายสมชัย   หลีเสงี่ยม เลขานกุารสภา อบต. ปลัด อบต. 
4 นายนิคม  สวนศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
5 นายสมบรูณ์   ศรีเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
6 นายวฒุิ   ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  
7 นายส าราณ   ใจมุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  
8 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  
9 นายสมบรูณ์   บนิหมูด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  

10 นายสมกิจ   ทองนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  
11 นายโลม   พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  
12 นายเอกพจน ์  ตนัประเสริฐเลิศ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9  

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุวิทย ์ ไชยภักด ี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.   นายธ ารง   นนทแก้ว  ต าแหนง่นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
  2.   จ่าสิบเอกสมศักดิ์   สะเละ  ต าแหนง่นายช่างส ารวจช านาญงาน 
 

เร่ิมประชุมเวลา  14.05  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาผู้มาประชุมเมื่อมีผู้มา

ประชุมครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญนายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.บ่อน  าร้อน 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี    

นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  วันนี  
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2562  

ครั งที่ 2/2562 วันอังคารที่  14  พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 

/ระเบียบวาระที่ 1..... 
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ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

- ขอเพิ่มเติมญัตติ 3.5  การเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1 คน 
เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เนื่องจากได้รับหนังสือจากอ าเภอกันตังให้จัดประชุม
สมาชิกสภาเพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน จ านวน 1 คน และแจ้งรายชื่อผู้แทนที่ได้รับ
การคัดเลือกไปยังอ าเภอภายในวันที่  21  พฤษภาคม  2562 นี  

 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน สมัยสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14  กุมภาพันธ์  

2562 ได้ส่งให้ท่านแล้วนั น  โปรดได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย มีท่านสมาชิกท่าน
ไหนจะมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างครับ หรือว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างไหมครับ  เมื่อไม่มีการ 
ประธานสภา อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ประธานสภา อบต.  
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข และมีมตริับรองรายงานการประชมุเปน็เอกฉนัท์ จ านวน ๑1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเพือ่พิจารณา 
3.1 ญัตติการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 1 คน 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนแทนต้าแหน่งที่ว่าง 
(นายอนุชิต  หาบหมาด เนื่องจากลาออกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
บ่อน  าร้อน เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2562) 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3) ให้
ผู้บริหารแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกเป็นกรรมการ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. จ านวน 1 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
ประธานสภา อบต. ส่วนต าบล เชิญครับ 
นายยาพาด  สะเละ เสนอ นายส าราณ  ใจมุ่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

/ผู้รับรอง..... 
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 ผู้รับรอง 
 ๑. นายสมบรูณ์   บินหมูด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6

 ๒. นายโลม  พันธรัตนสงคราม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้นาย     

ส าราณ  ใจมุ่ง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  1.   เหน็ชอบ  จ านวน   11   เสียง 
  2.   ไมเ่หน็ชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  3.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
 

3.2 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 2/2562 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
ข้ อ  10  ให้ เ พ่ิ มความต่ อ ไป เป็ นข้ อ  22/1  และข้ อ  22/2  ของระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 “ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”  

นายสุทัศน์ ละเอียด ให้ท่านสมาชิกดูรายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประธานสภา อบต. ด้านโครงสร้างพื นฐาน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้วยกันจ านวน 6 โครงการ 

ดังนี  
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมะเหนาะ ชิตชลธาร หมู่ที่ 1 

บ้านนาบ่อ  จาก  520,000 บาท  ปรับลดเหลือ  494,800  บาท 
2. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

สายไสไท –  ควนภูจา หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ จาก 3,900,000  บาท ปรับลดเหลือ 
2,260,000  บาท 
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งเจริญ (บ้านจัดสรร) หมู่ที่ 4 บ้าน
ท่าส้ม จาก 500,000 บาท ปรับลดเหลือ 499,800  บาท 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร 
ถนนสายทุ่งเจริญ หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ จาก 1,200,000  บาท ปรับเพ่ิมเป็น 
2,790,000  บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางชิด– นายเหมือน เพ็ชรสวัสดิ์ 
หมู่ที่ 8 จาก  1,300,000 บาท  ปรับลดเหลือ  499,200  บาท 

6. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในเกาะจาก หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจาก จาก 
500,000  บาท  ปรับลดเหลือ  317,000  บาท   

นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านสมาชิกสภาสงสัยอะไรบ้างไหมครับ หรือว่าจะแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียด 
ประธานสภา อบต. โครงการบ้างครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 –  2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2562 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อน  าร้อน ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 
 

3.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
เพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  3  รายการ  ดังนี  
1. โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักงานปลัดฯ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน จ้านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 59,000.00- 
บาท เพ่ือจัดซื อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
ดังนี  

 1) ปริมาตรการฉีดพ่นน  ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
 2) ถังบรรจุน  ายาไม่น้อยกว่า 6  ลิตร 
 3) ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 

หมายเหตุ : ใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชื อโรคหรือ 
การป้องกัน ก าจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหนะน าโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น 

 ปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง แก้ไขและ
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 
โดยโอนลดจาก แผนงานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน รายการรายจ่ายตามข้อผูกพัน  จ านวน  59,000.00- บาท (ห้าหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) 

/ข้อพิจารณา..... 
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 ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 

เครื่อง เป็นเงิน  59,000  บาท ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 

 

2. โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักงานปลัดฯ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการถังต้มน ้า
ไฟฟ้า สเตนเลส จ้านวน 1 ใบ เป็นเงิน 15,000.00- บาท เพ่ือจัดซื อถังต้มน  า
ไฟฟ้าสเตนเลส จ านวน 1 ใบ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี  

 -  ขนาด 30 เซนติเมตร  
 -  ความจุไม่น้อยกว่า 21.5 ลิตร  

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั งงบประมาณรายจ่ายตามราคาใน
ท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง แก้ไขและ
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 
โดยโอนลดจาก แผนงานงบกลาง งบกลาง  หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน รายการรายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน  15,000.00-  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) 

 ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการถังต้มน  าไฟฟ้าสเตนเลส จ านวน 1 

ใบ เป็นเงิน  15,000  บาท ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 

 

3. โอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลัง ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า ชนิด Network จ้านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,900.00- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  

 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
 -  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 -  มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้ 

 -  มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom  
 ปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2562 

โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 
8,900.00- บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

 ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ 
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
 

/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว

ด า ชนิด Network จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  8,900  บาท ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 
 

3.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ชายคลอง หมู่ที่ 5 บ้านหัวหิน ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
เหตุผล 
- เนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรคระหว่างแบบแปลนตามสัญญาจ้างและพื นที่ก่อสร้างจริง
ขัดกับวัตถุประสงค์ของการส ารวจออกแบบพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการก่อสร้างถนนความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 90 เมตร ไป
ยังบ้านเรือนประชาชน จ านวน 4 หลังคาเรือนริมแม่น  าตรัง แต่ปรากฏว่าการเขียนแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล การใส่ค่ามุมเขียนแบบโค้งผิดหรือคลาดเคลื่อน จึง
ท าให้เปลี่ยนจากโค้งซ้ายเป็นโค้งขวา ซึ่งท าให้แนวการก่อสร้างไปยังสวนยางพาราของ
ประชาชนที่ไม่มีการขออุทิศหรือตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั นเพ่ือให้โครงการดังกล่าว
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ควรท าการแก้ไขแบบแปลนเปลี่ยนกลับเป็นโค้งซ้าย
บริเวณ STA 0+145 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญช่างส ารวจ ชี แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา อบต.  
จ่าสิบเอกสมศักดิ์ สะเละ เรียน ท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ตามแบบคือ 
ช่างส ารวจช านาญการ ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร  เมื่อเข้าด าเนินการก่อสร้างปรากฏว่าผู้รับจ้างได้

ท าการเปิดป่า กรุยทาง พร้อมวางท่อแล้วเสร็จนะครับ ช่วง STA ก่อสร้างที่ 145 
ปรากฏว่าพอดูแบบหลาย ๆ ครั ง มันต้องเลี ยวขวาขึ นไปทางสวนยางพาราของชาวบ้าน
แล้วจะวนกลับเข้ามาอีกทีก็คือถนนเดิม ซึ่งผมได้สอบถามท่ านสมาชิกส าราณ ใจมุ่ง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ซึ่งท่านก็เป็นคณะกรรมการคนหนึ่งด้วย เมื่อสอบถามปรากฏ
ว่าตามแบบต้องเลี ยวซ้ายแล้วลงไปสู่บ้านเรือนของประชาชน ประมาณ 4 หลังคาเรือน 
แล้วก็ไปสู่ท่าน  า แต่ถ้าวนเข้าทางขวามันจะเป็นสวนยางพาราซึ่งไม่มีใบอุทิศ แล้วมันก็
ไม่ใช่เหตุผลที่ว่าเมื่อเลี ยวขวาวนกลับมายังถนนที่ก่อสร้าง ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลย ผมเลย
รายงานคณะกรรมการตรวจงานจ้าง แล้วคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้เข้าไปดูพื นที่
ก่อสร้าง แล้วน าเรื่องเรียนถึงท่านนายก อบต. หลังจากนั นก็ได้สั่งให้หยุดไว้ก่อน แล้ว
รายงานไปยังท่านนายกว่าจะเข้าสภาเพื่อแก้ไขแบบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจงานจ้างมมีติ
ที่ประชุมบอกว่าในกรณีอย่างนี เป็นลักษณะที่ว่าการเลี ยวซ้ายเป็นเลี ยวขวา ซึ่ง
วัตถุประสงค์ต่างกัน ถ้าหากด าเนินการแก้ไขไปตามอ านาจคณะกรรมการตรวจงานจ้าง  

/ซึ่งหากผิดพลาด..... 
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ซึ่งหากผิดพลาดได้ ทางนิติกรแนะน าว่าให้เข้าสภาเพ่ือขอด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 ข้อ 29 และให้ท าการแก้ไข
แบบเพื่อให้สภาพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด คือแก้ไขแบบอย่างเดียวใช่ไหมครับ ปรับลดไม่มี 
ประธานสภา อบต.  
จ่าสิบเอกสมศักดิ์ สะเละ เรียน ท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ครับท่าน 
ช่างส ารวจช านาญการ ประธานแก้ไขแบบอย่างเดียว ไม่มีการปรับลดแบบแต่อย่างใด ตัวแบบที่ผมสร้างขึ นใหม่

อ้างอิงจากการปรับลดเกรด คือในลักษณะชั นวางพื นทาง ชั นทราย และชั นแผ่นเดิม
งบประมาณเท่าเดิม ความยาวเท่าเดิม ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด คืองบประมาณเท่าเดิม คือ แค่เปลี่ยนจากเลี ยวขวาไปเลี ยวซ้ายเท่านั่นเอง มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภา อบต. ใดสงสัยอะไรบ้างหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขแบบแปลนโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายคลอง หมู่ที่ 5 บ้านหัวหิน ต าบลบ่อน  าร้อน 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 

 

3.5 ญัตติการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 1 คน เป็น
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. จ านวน 1 คน เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
ประธานสภา อบต. เชิญครับ 
นายยาพาด  สะเละ เสนอ นายสุทัศน์   ละเอียด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ส.อบต.หมู่ที่ 6  เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
 ผู้รับรอง 
 ๑. นายนิคม  สวนศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3

 ๒. นายสมบรูณ์  บินหมูด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้นายสุทัศน์  

ละเอียด  ประธานสภา อบต. เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  1.   เหน็ชอบ  จ านวน   11   เสียง 
  2.   ไมเ่หน็ชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  3.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
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ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติอื่นๆ 
นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านใดจะเสนอปัญหาบ้างไหมครับ ผมในฐานะตัวแทนสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ขอ 
ประธานสภา อบต. แสดงความคิดเห็นเรื่องการเก็บขยะของหมู่ที่ 8 เกือบๆ จะ 2 ปีแล้วที่ไม่มีการเก็บค่า

ขยะเลย ผมอยากให้ท่านนายกตรวจสอบว่าเด็กออกนอกพื นที่ไปแล้วไปท าอะไรกันบ้าง
ท าไมไม่เก็บค่าขยะกัน เพราะว่ามีหลายๆ เหตุผลปนกันอยู่ คือเรื่องการเก็บขยะ
ชาวบ้านบ่นมากับผมว่าให้เก็บทุกเดือนได้ไหม ส่วนเรื่องเก็บค่าน  าก็เข้าใจกันอยู่นะครับ
ว่าออกไปเก็บกันแล้วแต่เก็บไม่ได้ ชาวบ้านบอกว่าน  าไม่ไหลบ้าง น  าขุ่นบ้าง ออกลมบ้าง 
เราก็เข้าใจกันอยู่ แต่เรื่องการเก็บค่าขยะทุก ๆ เดือน ท าไมไม่ออกไปเก็บกัน ในเมื่อ
รถบรรทุกขยะออกไปเก็บทุกวัน ไม่เคยค้างให้เหม็นเน่าเลยและไม่ท าให้ชาวบ้าน
เดือดร้อนแต่อย่างใด ชาวบ้านฝากบอกผมมาว่าถ้าไปเก็บทีหลายๆ เดือนกันเดียว เดี๋ยว
ไม่มีเงินจ่าย ท่านนายกก็รู้ดีว่าตอนนี เศรษฐกิจไม่ดีชาวบ้านไม่มีเงินจะจ่าย หรือท่านคิด
ว่าผมพูดไม่ถูกท่านได้ถามชาวบ้านได้เลยตั งแต่บ้านครูเอี ยงตลอดสายไปเลย ประมาณ
เกือบ 2 ปีแล้วไม่มีการเก็บค่าขยะเลย ฝากท่านนายกด้วยนะครับ 

นายโลม พันธรัตนสงคราม ฝากท่านนายกด้วยนะครับ ว่าให้พนักงานช่วยไปเก็บขยะที่ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาแล้ว  
ส.อบต.หมู่ที่ 8  เก็บมาตั งไว้บริเวณน  าตกนกยูง ท าให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวดูแล้วไม่สะอาดตา เต็มไป

หมด ฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายก อบต.  เรื่องการจัดเก็บไม่ว่าค่าบ ารุงท้องที่ ค่าขยะ ค่าน  าประปา ผมได้ติดตามมาตลอดเรียกมา

พูดทุกครั ง พร้อมให้รายงานการปฏิบัติของแต่ละสัปดาห์ ผมได้ประชุมกับคณะผู้บริหาร
ตลอดว่าจะหาแนวทางแก้ไขอย่างไรว่าให้เก็บค่าขยะเป็นปัจจุบัน ก็มีปัญหาอยู่
ตลอดเวลาเรื่องจัดเก็บ แต่ท่านก็เห็นว่าการเก็บขยะเก็บอยู่ทุกเดือนไม่เหมือนค่า
น  าประปา จริงๆ แล้วข้อบัญญัติฯ การเก็บค่าขยะจะต้องเก็บหลังละ 30 บาท ไม่ใช่ถัง
ละ 30 บาท แต่ชาวบ้านที่ไม่ได้ขอถังขยะก็น าไปทิ งในถังด้วย ตอนนี เป็นปัญหาว่าคน
ของเราที่ไม่ได้ออกไปเก็บค่าขยะตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่สั่งไป ประกอบกับช่วง
นี มีปัญหาว่างบประมาณที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์หลายๆ อย่างตามท่ีผมบอกว่าจะเก็บได้
จริงๆ แล้วเป็นหนี ค้างอยู่เยอะก็เลยประเมินไม่ผ่านปัญหาก็ตกอยู่ที่ผู้บริหาร หาว่าเลือก
ปฏิบัติกับเด็กดังที่กล่าวอ้าง แต่จริงๆ แล้วเรื่องการเก็บค่าขยะผมก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่า
น่าจะเก็บได้ประมาณ 80% พอมาช่วงหลังมีเจ้าหน้าที่อยู่คนเดียวซึ่งเก็บไม่ได้ตาม
วัตถุประสงค์ ตอนนี ผมได้แก้ปัญหาให้น้องที่เก็บค่าน  าประปามาช่วยอีกคนหนึ่ง และได้
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโดยตรงให้รายงานผมทุกสัปดาห์ ซึ่งได้มอบให้รองปลัด อบต. เข้าไป
ด าเนินการควบคุมเกี่ยวกับการจัดเก็บตรงนี   ตามที่ท่านประธานสภาได้ชี แจงว่าชาวบา้น
ฝากถามมาก็เป็นเรื่องดีนะครับ หลังจากนี ผมจะเรียกรองปลัด อบต. ซึ่งได้มอบให้ดูแล
เกี่ยวกับเรื่องนี มาประชุมแล้วรายงานให้ผมทราบถึงความเกือบหน้าว่าไปถึงไหนแล้ว แต่
ละหมู่บ้านนะครับ ไม่ใช่เฉพาะหมู่ที่ 8 ตั งแต่หมู่ที่ 1– 9 ตอนนี ผมสั่งออกไปเก็บหมู่ที่ 4  
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และหมู่ที่ 9 แล้ว ให้ท่านรองปลัด อบต. ไปก ากับดูแล ผมคิดว่าน่าจะเกือบหน้ากว่าที่
ผ่านมา อีกอย่างหนึ่งผมจะให้รถขยะเข้าไปเก็บขยะบริเวณน  าตกนกยูงให้นะ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ  
ประธานสภา อบต.  
นายสมบรูณ์  บินหมูด เรื่องน  าที่ใช้ของหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตอนนี เค้ากั นน  าอยู่ด้านบนเครื่องปั้มน  าของ อบต.  
ส.อบต.หมู่ที่ 6  ท าให้น  าสกปรกมากพอช่วงฤดูแล้ง ซึ่งน  าไม่ได้ถ่ายเทเลย ผมคิดว่าเราควรเลื่อนเครื่อง

ปั้มน  าของ อบต. ไปไว้ด้านบนดีกว่ามัยครับ ฝากท่านนายกด้วยครับ  
นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายก อบต.  ผมขอเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านทราบนะครับ ว่าเราเคยด าเนินการไป

แล้วในเรื่องนี คือเลื่อนปั้มน  าไปไว้ข้างบนท าให้เกิดปัญหาตามมาก็คือค่าไฟฟ้าขึ นเดือน
หนึ่งเกือบแสนเพราะลากสายไฟฟ้าไปไกลมาก ผมได้ไปติดต่อไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
กันตังว่าจะติดตั งหม้อแปลงใหม่ ไฟฟ้าบอกว่าเลื่อนไม่ได้เพราะเราใช้ไฟฟ้า 3 เฟส ถ้า
เปลี่ยนไปต้องติดตั งใหม่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 2 –  3 แสนบาท เราเคยเลื่อน
ครั งหนึ่งแล้วท าให้ไฟฟ้าขึ นเยอะเดือนหนึ่งไม่ต่ ากว่า 80,000  บาท ผมตกใจมาก ผม
เลยประสานกับไฟฟ้าอีกครั งหนึ่งว่าเราจะมีโอกาสเลื่อนอย่างไรบ้าง แต่ไฟฟ้าบอกว่าเรา
ต้องขอใหม่ ผมให้ไฟฟ้าลงส ารวจใหม่แล้วนะครับถ้าจะเอาเอกสารมีพร้อมให้ดูนะครับ 
ถ้าท่านสมาชิกท่านใดสงสัยอยากดูว่าได้ด าเนินการไปแล้วหรือยัง เพราะไม่ว่าไฟฟ้าหรือ
ประปาเค้าเป็นคนค านวณเองหมด เราแค่ออกงบประมาณแต่เค้าเป็นคนก ากับดูแลเอง 
นี่คือขั นตอนเป็นแบบนี ครับ 

ประธานสภา อบต. ผมขอออกความคิดเห็นนิดหนึ่งนะครับท่านนายก ถ้าท่านจะท ามีทางเดียวคือขอขยาย  
ประธานสภา อบต.  เขตไฟฟ้า ถ้าท่านนายกจะเปลี่ยนไปไว้ข้างบน ตอนขอขยายเขตซอยต าบลบ่อน  าร้อนไป

พรุเตียวไฟฟ้า 3 เฟส ก็หลายแสนอยู่ ถ้าท่านนายกจะท าต้องขอขยายเขตอย่างเดียว
ครับ 

นายยาพาด  สะเละ เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน เรื่องการแก้ปัญหา   
ส.อบต.หมู่ที่ 6  ตรงนี ท่านนายกก็ได้ชี แจงว่าได้เลื่อนไปแล้ว ก็มีปัญหาไฟฟ้าขึ นเยอะเดือนหนึง่เกอืบแปด

หมื่นกว่าบาท ผมเป็นคนด าเนินการเรื่อง คือปัญหาที่มันเกิดผมว่าถ้าหากเราเอา
งบประมาณไปใช้ตรงนี เสียเยอะ ไหนจะมีค่าน  า 2– 3 แสน ถ้าหากว่าเราท าฝายอีกลูก
หนึ่ง ผมว่างบประมาณคงไม่กี่บาทไว้แก้ปัญหาตรงนี แทนที่เราจะไปแก้ปัญหาขยายเขต
ไฟฟ้าต้องใช้งบประมาณ 3– 4 แสน ปัญหานิดเดียวคือน  ามันขุ่นเกิดจากการไม่ได้
ประชุมร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านเรื่องท าฝายน  าล้น การที่ท าฝายน  าล้นมันเป็นปัญหากับ
เครื่องสูบน  าของ อบต. ในลักษณะพื นที่ของคลองสิเหร่อยู่ตรงไหน ตอนที่เค้าประชุมกัน
ผมไม่พูดอะไรผมขี เกียจพูดว่ามันเกิดปัญหาขึ นแน่นอน แต่ผมนึกในใจอยู่แล้วว่าเกิด
ปัญหาแน่นอน เห็นไหมตอนนี เกิดปัญหาแล้วเพราะไปท าฝายไม่ได้ค านึงถึงว่าเหมาะ
หรือไม่ พอไปดูเครื่องสูบน  าของ อบต.อยู่ข้างล่าง พอฤดูร้อนเด็กก็ไปเล่นน  ากันท าให้น  า 
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 ขุ่น ชาวบ้านก็ไม่ได้ใช้น  ามีปัญหาตามมา ตอนที่เราพัฒนาเราไม่ได้ดูแผนงานหรือว่า

สภาพพื นที่ว่ามันเหมาะหรือไม่ที่จะท าฝาย ผมเคยพูดว่าปัญหาตรงนี เกิดแน่ผลสุดท้ายก็
เกิดจริง ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหางบประมาณตามมาแน่นอนคือการขยายเขตไฟฟ้า ค่าหม้อ
แปลงไฟฟ้า จากปัญหาแค่เราเลื่อนฝายนิดเดียวลงมาข้างล่างปัญหาก็จบเลย แต่ตอนท า
ไม่ได้ปรึกษาหารือกัน ผมก็เข้าร่วมประชุมครั งเดียวเท่านั น นี่คือไม่ได้ดูต้นและปลายเหตุ
ต่างๆ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ  
ประธานสภา อบต.  
นายนิคม   สวนศรี เรียน ท่านประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ผมขอเสริมสมาชิก  
ส.อบต.หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 6 นิดหนึ่ง ท่านลองคิดดูครับคือพูดง่ายๆ เด็กที่ลงไปเล่นน  าต้องปัสสาวะบ้าง ซึ่งมี

ท่อระบายน  าของสิเหร่ 2 ทาง เหมือนท่านยาพาดพูดควรเปลี่ยนมาข้างล่างอีกนิดหนึ่ง
น่าจะดีกว่า น  าก็ได้ใช้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายธ้ารง   นนทแก้ว เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ สมาชิกสภา อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายก อบต.  จริงๆ ฝายกันน  าตรงนั นก็เหมือนกับที่ท่านยาพาดพูดมา ตอนที่เค้าให้เราเข้าร่วมประชุม

ก็เข้าร่วมประชุมครั งเดียว ผมยังไม่รู้เลยหรือปฏิเสธไม่รับทราบ ตอนที่เค้าท าผมเองก็ไม่
รู้ว่าเค้าท าตรงนั น เพราะงบประมาณมาจากพัฒนาสังคมหรือมาจากไหนผมเองก็ไม่รู้ 
เพราะเป็นงบที่ได้มาจากผู้ใหญ่บ้านไม่ผ่าน อบต. ผมเข้าร่วมประชุมครั งเดียวที่มัสยิดสิ
เหร่หลังจากนั นไม่ได้เข้าร่วมประชุมเลย ผมไม่รู้ว่าเขาท าตรงนี รู้อีกทีก็เสร็จแล้ว แต่เขาก็
มาขอทรายให้ผมช่วยเอารถไปทุกทรายให้หน่อย ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่รู้ จริงๆ แล้วใน
พื นที่ของ อบต. กี่ตารางเมตรคณะผู้บริหารต้องทราบนะครับ พอรู้อีกทีก็เสร็จแล้ว เขา
บอกว่าเขาขอรถบรรทุกทรายให้หน่อย ผมถามว่ารถเข้าได้ไหมเขาบอกว่าเข้าได้ เรา
บรรทุกทรายให้ไป 2 รถ เพ่ือให้ท่านสมาชิกทราบนะครับ ในเมื่อเกิดปัญหาตรงนี เรา
พร้อมจะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ เพื่อให้ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอีกบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา อบต. ในวันนี  ผมขอปิดการประชุม นายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.  จึงขอปิดการ

ประชุม 
  

ปิดประชุมเวลา   14.40  น. 
 
 
 

ลงชื่อ      สมชัย  หลีเสงี่ยม         ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายสมชัย  หลีเสงี่ยม) 

                                                  เลขานกุารสภา 
 
 

/คณะกรรมการ..... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  ไดต้รวจรายงานการประชุมครั งแล้ว 
 
     

ลงชื่อ          ยาพาด  สะเละ            ประธานกรรมการ 
                                                    (นายยาพาด  สะเละ) 
 

ลงชื่อ          สมบรูณ์  บนิหมูด          กรรมการ 
                                                    (นายสมบูรณ์   บินหมดู) 
 

ลงชื่อ      โลม   พันธรตันสงคราม       กรรมการ 
                                                 (นายโลม  พันธรตันสงคราม) 
 
รายงานการประชุมครั งนี   สภาได้รบัรองแลว้เมือ่วนัที่.                                          . 
 

ลงชื่อ        สุทัศน์  ละเอียด             ประธานสภา อบต. 
                                                 (นายสุทัศน์   ละเอียด) 


