
ส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อน  ส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อน    
สมัยสำมัญ  สมัยท่ี สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 22    ครั งท่ี ครั งท่ี 22  ประจ้ำปี ประจ้ำปี 25625622  

ครั งท่ี ครั งท่ี 66//25625622  
วันวันพฤหัสบดีพฤหัสบดีท่ี  ท่ี  15 15   สิงหำคม  สิงหำคม  25625622    เวลำ  เวลำ  1414..0000    นน..  

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อนณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อน  
---------------------------------------------------------- 

 

ผู้มำประชุม 
ล้ำดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นายสุทัศน์   ละเอียด ประธานสภา อบต. ส.อบต.หมู่ที ่8 
2 นายสุชีพ   ช่วยสงคราม รองประธานสภา อบต. ส.อบต.หมู่ที ่5 
3 นายนิคม  สวนศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
4 นายวฒุิ  ศรปีระสทิธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  
5 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  
6 นายสมบรูณ์   บนิหมูด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  
7 นายสมกิจ   ทองนวล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  
8 นายโลม   พันธรัตนสงคราม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  
9 นายเอกพจน ์  ตนัประเสริฐเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9  

 

ผู้ไม่มำประชุม 
1. นายสมชัย   หลีเสงี่ยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตา้บลบ่อน า้ร้อน  ติดประชุม 
2. นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2   ลากิจ 
3. นายสมบรูณ์  ศรเีรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3   ลาป่วย 
4. นายส้าราณ   ใจมุ่ง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5   ลากิจ 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
  1.   นายธ้ารง   นนทแก้ว ต้าแหนง่นายกองค์การบรหิารส่วนตา้บลบ่อน ้าร้อน 
  2.   นายยศดนัย   หมาดเสน็ ต้าแหนง่รองปลดัองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้ารอ้น 
 

เร่ิมประชุมเวลำ  14.05  น. 
นายสุทัศน์ ละเอียด  วันนี เลขานุการสภา อบต.บ่อน ้าร้อน ไม่มี เนื่องจากติดประชุม จึงขอให้ที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. คัดเลือกเลขานุการสภา อบต.บ่อน ้าร้อน ชั่วคราว เพ่ือท้าหน้าที่แทนเลขานุการสภา 

อบต.บ่อน ้าร้อน ขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกผู้ที่จะมาท้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย
ครับ  

 
 

 
/นายยาพาด..... 
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นำยยำพำด   สะเละ  เสนอนายสมกิจ   ทองนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ท้าหน้าที่เลขานุการสภา อบต. 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  บ่อน ้าร้อน ชั่วคราว ขอผู้รับรองด้วยครับ  
   ผู้รับรอง  1.   นายนิคม   สวนศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
                   2.   นายวุฒิ   ศรีประสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเลขานุการสภา อบต.บ่อน ้าร้อน ชั่วคราว อีกหรือไม่ครับ หาก  
ประธานสภา อบต. ไม่มีถือว่านายสมกิจ ทองนวล เป็นเลขานุการสภา อบต.บ่อน ้าร้อน ชั่วคราว ขอเชิญ  
นายสุทัศน์ ละเอียด นายสมกิจ   ทองนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 มาท้าหน้าที่เลขานุการสภา   
ประธานสภา อบต. อบต.บ่อน ้าร้อน ชั่วคราว ขอเชิญครับ 
นำยสมกิจ  ทองนวล เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว จึงได้เชิญ  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว นายสุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา อบต.บ่อน ้าร้อน ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

เชิญครับ    
นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต. วันนี  
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 2 ประจ้าปี  

2562  ครั งที่ 6/2562  วันพฤหัสบดีท่ี  15  สิงหาคม 2562  เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 

 

ระเบียบวำระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่ม ี

 

ระเบียบวำระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 2 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2562 ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 

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 รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี 3 ญัตติพิจารณาต่อ 
๓.๑ ญัตติพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรสว่นต้ำบลบ่อน ้ำร้อน เรือ่ง  
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3  
- วำระที่ 2 ขั นแปรญัตติ 
- วำระที ่3 ขั นลงมติ (เห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ) 

/นายสุทัศน์..... 
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นำยสุทัศน์ ละเอียด ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1  
ประธานสภา อบต. ประจ้าปี 2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม  2562 สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่หนึ่ง ขั นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ไปแล้ว  
โดยได้แต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตา้บลบอ่น า้รอ้น 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือรวบรวมค้าแปรญัตติ 
และพิจารณารายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้ผู้เสนอค้าแปรญัตติ เสนอ
ค้าแปรแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั งแต่วันรับหลักการ –  8  สิงหาคม  
2562 ตั งแต่เวลา 08.30 –  16.30 น. ก้าหนดสถานที่รับค้าแปรญัตติ ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาค้าแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือมีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเสนอค้าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติ
ให้คงร่างเดิม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนได้เสนอ และที่ประชุม 
ได้รับหลักการไว้แล้ว 

นำยสุทัศน์ ละเอียด ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภา อบต.   
นำยยำพำด  สะเละ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ผมนายยาพาด  สะเละ  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ได้

มอบหมายให้กรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล     
บ่อน ้าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี  
          คณะกรรมการแปรญัตติได้ด้าเนินการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงรายงาน
ผลการแปรญัตติและความเห็นดังต่อไปนี  
     1. ชื่อข้อบัญญัติฯ    ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
     2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
         งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การ 
         บริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
          2.1 ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3   ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
         2.2 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
                      ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
         2.3 ข้อ 5, ข้อ 6, ข้อ 7   ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
 

/คณะกรรมการ..... 
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          คณะกรรมการแปรญัตติ มีความเห็นว่าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล   
บ่อน ้าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เห็นควรน้าเสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล เพ่ือพิจารณาลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลต่อไป 

นำยสุทัศน์ ละเอียด เมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  
ประธานสภา อบต. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รายงานการแปรญัตติ 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สภาฯ ทราบแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือมี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอค้าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล        
บ่อน ้าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการ
แปรญัตติ จึงมีมติให้คง ร่างเดิม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนได้
เสนอ และที่ประชุมได้รับหลักการไว้แล้ว เป็นอันว่าในวาระที่สองไม่มี การขอแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า จะลงมติเป็นอย่าง
อื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผมจะขอมติ 

นำยสุทัศน์ ละเอียด สมาชิกฯ ท่านใด เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ  
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ให้คงร่างเดิม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนได้เสนอ และ
ที่ประชุมได้รับหลักการไว้แล้ว ผมขอมติที่ประชุมในกำรพิจำรณำวำระที่ 2 ขั นแปร
ญัตติ ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  เห็นชอบ  จ้านวน    9    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ้านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ้านวน     -    คน 
 

นำยสุทัศน์ ละเอียด ต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง งบ 
ประธานสภา อบต. ประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2563 วำระที่ 3 ขั นลงมติ  ซึ่งการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลหรือไม่ 

นำยสุทัศน์ ละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  
ประธานสภา อบต. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยกมือครับ 
ที่ประชุม  มีมติดังนี  
  เห็นชอบ  จ้านวน    9    เสียง 
  ไม่อนมุัต ิ จ้านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ้านวน     -    คน 

/นายสุทัศน์..... 
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นำยสุทัศน์ ละเอียด ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เรื่อง 
ประธานสภา อบต. งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเสนอนายอ้าเภอเพ่ืออนุมัติ

ตามระเบียบ ต่อไป 
 

ระเบียบวำระท่ี  4 ญัตติอื่นๆ 
ประธำนสภำ อบต. สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะน้าเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 
นำยยำพำด  สะเละ เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมนายพาด  สะเละ สมาชิก  
ส.อบต.หมู่ที่ 6  สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ที่ 6 คือขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานสภาไปยัง

ท่านนายก อบต. ผมจะปรึกษาหาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุบริเวณสะพานสิเหร่จนไปถึง
หน้าร้านซื อปูซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง ถ้าผมนับได้ ณ ตอนนี ประมาณ 5 –  6 ศพได้ 
ฉะนั นผมอยากให้องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนได้เล็งเห็นถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ น ซึ่ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ นแต่ละครั งถึงแก่ชีวิตทุกครั ง ผมฝากท่านประธานว่าหากมีทางออกให้
โดยการแจ้งไปยังทางหลวงชนบทว่าบริเวณถนนสายนี หรือว่าเกิดจากการบกพร่องจาก
การขับขี่ของผู้ขับขี่หรือความประมาทของผู้ขับขี่  หรือว่าเป็นชุมชนที่คนเยอะบริเวณ
หน้าบ้านผมแถวนั น หรือบางทีอาจมีการข้ามถนนไม่มีสัญญาณไฟสองข้างถนน หรือ
ป้ายทางหลวงชนบทที่บอกทางไว้มันเป็นป้ายที่เล็กและมีไฟกะพริบนิดเดียว ไม่สามารถ
บ่งบอกได้ว่าบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั งเกิดขึ นจากสาเหตุใด ฉะนั นผมอยากน้า
ปรึกษาต่อท่านนายกว่าเราสามารถที่จะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง เนื่องจากเป็นข้อต่อระหว่าง 
4 แยกข้อต่อระหว่างถนนเชื่อมต่อกัน หรือจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดบ่อยเนื่องจากเป็น
ชุมชนหนาแน่นมีบ้านเรือนเยอะ แต่ในลักษณะเดียวกันส่วนหนึ่งเป็นระเบยีบในเรือ่งของ
ถนน เช่น ชาวบ้านมีการรุกล ้าเข้ามามันอาจจะเกิดการขัดข้องทางเทคนิคในเรื่องของ
การขับขี่ ประกอบกับบางครั งรถพ่วง รถสิบล้อ รถบรรทุกสินค้าก็เยอะด้วย ผมเล็งเห็น
แล้วว่าถ้าเราไม่ได้หาทางแก้ไขปัญหาจะเกิดอุบัติเหตุขึ นอีก ดังนั นถ้าหากเป็นไปไดผ้มจะ
เสนอว่าให้องค์การบริหารส่วนต้าบลท้าป้ายใหญ่บอกทางไว้ ผมเคยเห็นป้ายใหญ่ๆ เวลา
ผมผ่านไปยังทางจังหวัด ผ่านไปหมู่บ้านอื่นหรือว่าต้าบลอื่น ถ้าหากว่าบริเวณนั นมี
อุบัติเหตุบ่อยครั งก็จะมีสัญญาณลักษณ์อะไรที่บ่งบอกเลยว่าหยุดเดี๋ยวนี  บริเวณนี เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั ง เราน่าจะเขียนอย่างนั นเลยหรือจะเป็นป้ายตัวใหญ่ก็ได้ เพราะฉะนั น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ นแต่ละปีผมว่าเกือบจะทุกปีที่มีคนเสียชีวิตในบริเวณนั น ผมในฐานะที่
เราเป็นตัวแทน เป็นคนหนึ่งในหมู่บ้านบางทีมันอาจไม่เกิดกับพวกเรา เราก็ไม่รู้ ซึ่งปีที่
แล้วเป็นคนหมู่ที่ 7 ที่เสียชีวิตมันไม่ได้ก้าหนดว่าต้องเป็นคนหมู่ไหน แต่มันเป็นเส้นทาง
ผ่านที่ใช้ในต้าบลบ่อน ้าร้อนหรือต่างหมู่บ้านอื่น เพราะฉะนั นผมอยากให้องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหารือไปยังทางหลวงชนบทว่าสามารถจะแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างเพ่ือไม่ให้
มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง ขอบคุณครับ 

นำยสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับท่านนายก 
ประธานสภา อบต.  
 

/นายธ ารง..... 
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นำยธ้ำรง   นนทแก้ว  เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.  
นายก อบต.  รองปลัด อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านยาพาดอภิปรายและ

แจ้งต่อที่ประชุมแห่งนี ให้ทราบ เป็นการดีนะครับว่าเราได้ข้อคิดและร่วมกันที่จะดูแล
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในหมู่บ้านและต้าบลของเรานะครับ จริงๆ นั นไม่
น่าจะเกิดขึ นนะครับถนนก็ไม่ได้พังอะไร เป็นที่บังตาอะไรว่าอุบัติเหตุเกิดขึ นบ่อยครั ง
และถึงชีวิตตามที่ท่านพูดมานะครับ ผมจะไปหารือกับช่างผู้รับผิดชอบและประสานงาน
ไปยังทางหลวงชนบทอีกครั งหนึ่ง และผมจะท้าป้ายขับขี่ช้าๆ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง
เหมือนกับที่ท่านแจ้งให้ทราบว่าที่ต้าบลอื่น หมู่บ้านอื่นเขาท้ากันเดี๋ยวจะติดตั งทั ง 2 ฝั่ง 
จะด้าเนินการท้าให้นะครับ ในเรื่องไฟกะพริบจะเข้าไปดูอีกครั งหนึ่งถ้าอย่างไรจะ
ประสานทางหลวงชนบทให้นะครับ เพราะเป็นพื นที่ดูแลของทางหลวงชนบท จริงๆ แล้ว
เราในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบพื นที่ตรงนี จะปฏิเสธไม่ได้ แล้วผมจะรีบด้าเนินการให้นะ
ครับ ขอบคุณครับ  

ประธำนสภำ อบต. ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอกีบ้างไหมครบั ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านที่เข้ารว่มประชุม
ในวันนี  ผมขอปดิการประชมุ นายสุทศัน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.  จึงขอปดิการ
ประชมุ 

  

ปิดประชุมเวลำ   15.00  น. 
 

ลงชื่อ      สมกิจ   ทองนวล         ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายสมกิจ   ทองนวล) 

                   สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลบอ่น ้าร้อน หมู่ที ่7 ท้าหน้าที ่
                                   เลขานกุารสภา อบต.บ่อน า้ร้อน ชั่วคราว 
 
 

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) 


