
ส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อน  ส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อน    
สมัยสมัยวิวิสำมัญ  สมัยท่ี สำมัญ  สมัยท่ี 44    ประจ้ำปี ประจ้ำปี 25625622  

ครั งท่ี ครั งท่ี 77//25625622  
วันวันศุกร์ศุกร์ ท่ี  ท่ี  1818    ตุลำคมตุลำคม    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 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  
4 นายนิคม  สวนศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
5 นายสมบรูณ์  ศรเีรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
6 นายวฒุิ  ศรปีระสทิธิ์ 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  

 

ผู้ไม่มำประชุม 
- ไม่ม ี

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
  1.   นายธ ารง   นนทแก้ว ต าแหนง่นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
  2.   นายยศดนัย   หมาดเสน็ ต าแหนง่รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  ารอ้น 
 

เร่ิมประชุมเวลำ  14.05  น. 
นายสุทัศน์ ละเอียด  วันนี เลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ไม่มี เนื่องจากเลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน คือ 
ประธานสภา อบต. นายสมชัย หลีเสงี่ยม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ได้เกษียณอายุเมื่อวันที่ 

30 กันยายน 2562 จึงขอให้ที่ประชุมคัดเลือกเลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน 
ชั่วคราว เพื่อท าหน้าที่แทนเลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อเพื่อ
คัดเลือกผู้ที่จะมาท าหน้าที่ดังกล่าวด้วยครับ  

 
/นายยาพาด..... 
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นำยยำพำด   สะเละ  เสนอนายสมบูรณ์  บินหมูด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ท าหน้าที่เลขานุการสภา อบต. 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  บ่อน  าร้อน ชั่วคราว ขอผู้รับรองด้วยครับ  
   ผู้รับรอง  1.   นายนิคม   สวนศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
                   2.   นายสมบูรณ์   ศรีเรือง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ชั่วคราว อีกหรือไม่ครับ หาก  
ประธานสภา อบต. ไม่มีถือว่านายสมบูรณ์ บินหมูด เป็นเลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ชั่วคราว ขอเชิญ  
นายสุทัศน์ ละเอียด นายสมบูรณ์   บินหมูด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 มาท าหน้าที่เลขานุการสภา   
ประธานสภา อบต. อบต.บ่อน  าร้อน ชั่วคราว ขอเชิญครับ 
นำยสมบูรณ ์บินหมูด เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว จึงได้เชิญ  
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว นายสุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา อบต.บ่อน  าร้อน ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

เชิญครับ    
นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต. วันนี  
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  2562  

ครั งที่ 7/2562  วันศุกร์ท่ี  18  ตุลาคม 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 

 

ระเบียบวำระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่ม ี

 

ระเบียบวำระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน สมัยสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 2 ครั งที่ 2 ประจ าปี 2562 ครั งที่ 6/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 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 ญัตติเพื่อพิจารณา 
 3.1 ญัตติเลือกเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลแทนต้ำแหน่งที่ว่ำง 
      (เนื่องจากนายสมชัย หลีเสงี่ยม  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
เกษียณอายุเมื่อวันที่  30  กันยายน  2562) 

 
/ข้อพิจารณา..... 
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ข้อพิจำรณำ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง  
(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

 ขอให้สมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อพร้อมผู้รับรองสองท่านด้วยครับ 
นำยสุวิทย์  ไชยภักดี เสนอ นายสมบรูณ์  บินหมูด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เป็นเลขานุการสภาองค์การ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  บริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อนครับ 
 ผู้รับรอง 
  ๑. นายส าราณ   ใจมุ่ง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
  ๑. นายสุชีพ   ช่วยสงคราม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดเสนอชื่ออื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่านายสมบูรณ์  บินหมูด   
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๑๔ ในการเลือกตั งรองประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั นได้รับเลือก  

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  เห็นชอบ  จ านวน    12  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     -    คน 

เชิญนายสมบูรณ์  บินหมูด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ท าหน้าที่เลขานุการสภา อบต. 
ต่อไป เชิญครับ 
 

 3.2 ญัตติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
1/2562 ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ่อน ้ำร้อน 
ข้อพิจำรณำ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 

/ข้อ 10 ให้เพิ่ม..... 
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ข้ อ  10  ให้ เ พ่ิ มความต่ อ ไป เป็ นข้ อ  22/1  และข้ อ  22/2  ของระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วน
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 
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”  

นำยสุทัศน์ ละเอียด มีเอกสารแก้ไขรายละเอียดของหมู่ที่ 8 ให้เพื่อนสมาชิกดูรายละเอียดนะครับโครงการ  
ประธานสภา อบต. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต  สายเคี่ยมงาม –  คลองไม้แดง หมู่ที่ 8       

บ้านเคี่ยมงาม วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เป้ำหมำย ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต        
ปี 2562 (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 556 เมตร งบประมาณ 
2,649,000  บาท ตามหลักการแล้วถนนสายนี ไม่ใช่คอนกรีตแต่เป็นแอสฟัลต์ติกส์ 
เพราะว่าถนนเดิมเป็นลาดยางไม่ทราบว่าช่างไปส ารวจอย่างไรถึงเป็นคอนกรีตนะครับ ที่
จริงแล้วถ้าเป็นแอสฟัลต์ติกส์พื นเดิมจะต้องเป็นคอนกรีตใช่ไหมครับท่านยาพาด 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับท่านนายก 
ประธานสภา อบต.  
นำยธ้ำรง   นนทแก้ว  เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ รองประธานสภา อบต. รองปลัด อบต. สมาชิก 
นายก อบต.  สภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานของ     

หมู่ที่ 8 ต าบลบ่อน  าร้อน จากเดิมที่ว่าเป็นโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกส์นะครับ 
งบประมาณ 35,100,000 บาท เราเลยปรับลงมาใช้งบประมาณในช่วงที่ 2 เป็น
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ก็คือแอสฟัลต์คอนกรีตเมือ่กอ่นมนัเปน็
แคปซีลเป็นโครงการก่อสร้างลาดยางแอฟฟัลต์คอนกรีต มันมีความเหนียวมากขึ น หนา
มากขึ น และตัวนี เป็นแอสฟัลต์คอนกรีตก็คือชื่อที่ถูกต้องไม่ใช่คอนกรี ตยางแอสฟัลต์
คอนกรีตนะครับท่านประธาน แต่บางตัวพาราแอสฟัลต์คอนกรีตแต่ของเราไม่มีพาราแต่
เป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ถ้าใส่พาราคือ 2 ตัวที่เราท าร่วมกับ อบจ. นะครับ คือพารา
แอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต แต่ตัวที่เราไม่ได้ใส่พาราแอสฟัลต์คอนกรีต เราตัดพาราออกนะ
ครับ ที่เป็นแอสฟัลต์คอนกรีตไม่ใช่คอนกรีตขอท าความเข้าใจด้วยนะครับ และจากที่ว่า
เมื่อก่อนถนนตรงนี ตั งไว้กี่ร้อยเมตรก็แล้วแต่ แต่พอเราลงพื นที่จริงยังไม่ได้ท าเพียง 556 
เมตร งบประมาณ 2,649,000 บาท ฝากไปยังท่านประธานสภาเพ่ือแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ขอบคุณครับ 

 
/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด เพื่อนสมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยหรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกบ้างมัยครับ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  
นำยยำพำด  สะเละ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ผมนายยาพาด  สะเละ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ผมกับ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ว่าในลักษณะของผิวจราจรมี

แอสฟัลต์ติกส์ พาราแอสฟัลต์ติกส์ และแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่งเป็นผิวจราจรที่ระบุอยู่ใน
แต่ละสาย ฉะนั นตามที่ผมเข้าใจนะครับแอสฟัลต์ติกส์ คือ เป็นแอสฟัลต์ผสมคอนกรีต 
ผสมปูนซีเมนต์ส่วนหนึ่งในแอสฟัลต์ ผมเข้าใจว่าแอสฟัลต์คอนกรีตในที่นี คือแอสฟัลต์ไม่
ผสมคอนกรีต แต่ตามที่ท่านประธานเข้าใจไปอีกแบบหนึ่ง แต่พาราแอสฟัลต์ติกส์เข้าใจ
ว่าแอสฟัตล์ผสมกับยางพาราเราเข้าใจแบบนั น เดี๋ยวนี แคปซีลเขาไม่พูดถึงแล้วแต่เป็น
แอสฟัลต์คอนกรีตแทน วันก่อนผมนั่งคุยกับช่างว่าถ้าเป็นแอสฟัลต์แต่มีส่วนผสมของ
คอนกรีตอยู่ใช่ไหม ผมได้ถามช่าง ผมเองก็ไม่ได้รับค าตอบที่ชัดเจนว่าเป็นผิวจราจรแบบ
ไหนที่เขาเรียกว่าแอสฟัลต์คอนกรีต คือผิวแอสฟัลต์เราเข้าใจอยู่แล้วนะครับท่าน
ประธาน คือแอสฟัลต์เป็นยางมะตอยส าเร็จรูปในรถแล้วมาบดอัดซึ่งรถสามารถวิ่งได้เลย 
แต่ถ้าแคลซีลเป็นอีกอย่างหนึ่งคือลงทราย ลงยาง ลงหิน ซึ่งเขาเรียกว่าแคปซีล ความ
คงทนน้อยกว่า แต่ถ้าพาราแอสฟัลต์ติกส์ คือ แอสฟัลต์ผสมยางพาราผสมน  ามันอีกส่วน
หนึ่งจะเป็นพาราแอสฟัลต์ติกส์ ผมเห็นก็งงเหมือนกันเลยถามช่างว่าแอสฟัลต์คอนกรีต
ตอนนี เป็นแบบไหน ผมเห็นสายทุ่งเจริญแก้มาเป็นแอสฟัลต์คอนกรีตถ้าผมจ าไม่ผิดนะ
ครับ ท่านประธานครับผมขอให้ท่านนายกชี แจงนิดหนึ่งนะครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับท่านนายก 
ประธานสภา อบต.  
นำยธ้ำรง   นนทแก้ว  เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ รองประธานสภา อบต. รองปลัด อบต. สมาชิก 
นายก อบต.  สภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันก่อนสายทุ่งเจริญในแบบของเราเป็นพาราแอสฟัลต์

ติกส์  แต่ตอนที่เราน าเข้าสู่สภาเป็นแอสฟัลต์คอนกรีตเราเลยต้องตัดพาราออกไป ทุก
โครงการถ้าเราเกี่ยวข้องกับพาราจะต้องขึ นพาราแอสฟัลต์ติกส์นะครับ ระหว่างเอกสาร
ของเรากับในแบบที่เข้าประชุมไม่ตรงกันแต่ต้องยึดจากรายงานการประชุมของสภา 
เพราะว่าสภาเป็นคนอนุมัติงบประมาณ ผู้บริหารเป็นผู้บริหารงบประมาณเท่านั นเอง ใน
เมื่อสภาผ่านไปให้แล้วก็ต้องท าตามที่สภาอนุมัติ เราเลยต้องตัดพาราออกไปนี่คือความ
เป็นมาของโครงการสายทุ่งเจริญ เราเลยต้องตัดยอดเงินออกไป ส าหรับโครงการของ  
หมู่ที่ 8 น้องเขาพิมพ์ความกว้างเป็น 4 เมตร แต่ที่จริงเป็น 6 เมตร ซึ่งได้แก้ไขเอกสาร
ให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมได้บอกน้องเขาไปว่าถ้าเป็น 4 เมตรท าไม่ได้
ยอดเงินก็ต้องปรับลดลงอีกซึ่งถนนสายนี เป็นไปไม่ได้เลย ตอนนี แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่
เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ ตอนนี จะท าปีไหนแผนก็ต้องอยู่ในปีนั นเลยต้องมาปรับแผน
ฉบับเปลี่ยนแปลงให้เป็นแผนปีปัจจุบันคือเป็นปี 2563 นะครับ จริงๆ แล้วในเดือนนี 
รัฐบาลมีค าสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้คณะผู้บริหารมีอ านาจในบริหารจัดการในเรื่อง
การจ่ายขาดเงินสะสมได้ตั งแต่วันที่ 1 –  31  ตุลาคม เพื่อจะได้ประชุมไม่เกิน 31  

 /ตุลาคม..... 
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 ตุลาคม เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารเพ่ือต้องจ่ายขาดเงินสะสมนี ได้ทั่วประเทศ 

สามารถใช้เวลาไม่เกินเดือนตุลาคมนี  หลังจากนั นก็เป็นระยะเวลาที่เราจะด าเนินการ ผม
แจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบผ่านไปยังท่านประธานสภาด้วย ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด วันนี ช่างก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือจะได้ชี แจงเพิ่มเติมให้กับเพื่อนสมาชิกทราบนะ 
ประธานสภา อบต. ครับ ซึ่งท่านนายกได้ชี แจงในฐานะผู้บริหารไปแล้วนะครับ แต่คนที่จะรู้ดีก็คือช่างของ

เรา ส่วนท่านก็ชี แจงไปตามระเบียบ ตามหลักการ ส าหรับความคิดส่วนตัวผมเองนะครับ 
ผมมีความคิดว่าถ้าเป็นลาดยางคอนกรีตพื นเดิมต้องเป็นคอนกรีตตามที่ผมเข้าใจแบบนี 
ไม่ใช่เป็นพาราคอนกรีต ผมเลยทักท้วงว่าสายที่จะท าเดิมมันเป็นลาดยางก่อนแต่พอมา
ท าใหม่เป็นคอนกรีต ถ้าถามว่าแอสฟัลต์คอนกรีตดีกว่าแอสฟัลต์ธรรมดาดีกว่าไหม ผม
ว่าดีกว่าเยอะเลย ผมเลยข้าใจผิดซึ่งพื นเดิมเป็นลาดยาง แต่ถ้าพื นเดิมเป็นคอนกรีตมา
เป็นพาราแอสฟัลต์มันก็เป็นไปตามสภาพของเดิม ขอบคุณครับ  

นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้อนุมัติ      
ประธานสภา อบต. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  เห็นชอบ  จ านวน    12  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     -    คน 

3.3 ญัตติเพ่ือทรำบ 
- รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ้ำปีงบประมำณ 
2562 
ข้อพิจำรณำ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

นำยธ้ำรง   นนทแก้ว เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ และสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม  
นายก อบต.   นายธ ารง  นนทแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ขอรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส าหรับ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี นะครับ ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระ..... 
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ระเบียบวำระท่ี  4 ญัตติอื่นๆ 
ประธำนสภำ อบต. สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะน าเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 
นำยยำพำด  สะเละ เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมนายพาด  สะเละ สมาชิก  
ส.อบต.หมู่ที่ 6  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 น าปรึกษาหารือในที่ประชุมนิดหนึ่งในเรื่องการ

สัญจรของชาวบ้าน ซึ่งช่วงนี เข้าหน้าฝนแล้วแน่นอนที่สุดในช่วงหน้าฝนเราก็จะต้อง
กระทบคือเรื่องถนนหนทาง เพราะฉะนั นผมฝากไปยังฝ่ายบริหารนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็น  
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 เพราะ
ถนนส่วนใหญ่ที่เรายังไม่ได้ท าถนนคอนกรีตหรือถนนแอสฟัลต์ แต่เป็นถนนลกูรงัเกดิการ
ช ารุด แต่ทุกปีเราก็ท าเรื่องของรถจาก อบจ. มาท าการเกลี่ยและบดอัดแต่ละสายใน
ต าบลบ่อน  าร้อนอยู่แล้ว แต่ช่วงนี สายบ้านเหนือ สายบ้านนายผา มีความเดือดร้อนเป็น
อย่างมากแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรว่าให้บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนสักนิดก็ยังดี ไม่ว่า
จะเป็นหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 สายเข้าไปคลองไม้แดงเราก็รู้กันว่ามีปัญหาเรื่อง
ของอุทยาน แต่ความเดือดร้อนของชาวบ้านมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขปัญหา 
เพราะฉะนั นผมน าหารือว่าถ้าเป็นไปได้เราน าลูกรังไปถมที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเสียก่อน
ได้ไหม หรือสายที่มันล าบากจริงๆ ส าหรับสายบ้านนายผาที่ยังไม่ทะลุกับสายเคี่ยมงาม
ตรงนั นคือหนักมาก รถวิ่งไม่ได้แล้วบนถนนจะเป็นแหล่งน  ากลางถนนเลย ชาวบ้าน
สัญจรไปมาไม่ได้ จริงๆ แล้วตอนนี รถกระบะก็วิ่งไม่ได้มันล าบากมาก ผมขอน าปรึกษา
ตรงนี ว่าถ้าเราจะแก้ไขว่าเอาลูกรังหรือไปถมก่อนได้ไหมตามถนนที่ช ารุดที่มันล าบากอยู่
ในขณะนี  ซึ่งมีครัวเรือนอยู่หลายครัวเรือนที่เขาใช้ถนนอยู่เป็นประจ า คือถนนลูกรังช่วง
นี แน่นอนที่สุดว่าถ้าฝนตกเยอะถนนก็ต้องช ารุดจะเกิดการล าบากในเรือ่งการสญัจรไปมา 
เพราะฉะนั นผมน าเรียนว่าถ้าเราไปแก้ไขเพ่ือบรรเทาก่อนได้ไหม เราเพียงแต่เกลี่ยและ
บดอัดแต่เราไม่ได้เสริมวัสดุหินลูกรังลงไป ฝากไปยังฝ่ายบริหารว่าถ้าเราแก้ไขเฉพาะ
หน้าไปก่อนเพ่ือให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้สะดวกขึ น ขอบคุณครับ 

นำยสุทัศน์ ละเอียด ตอนนี ที่ผมรู้อยู่บริเวณสวนโกวีสัญจรไม่ได้เลยต้องหลีกไปอีกทางหนึ่ง ส่วนที่ล าบากมาก 
ประธานสภา อบต. ที่สุดตอนนี คือหมู่ที่ 1 สายไสไท-ควนภูจา รถเล็กวิ่งไม่ได้ครับ ผมเรียนท่านนายกว่า

อยากให้ท่านนายกให้ช่างไปส ารวจดูว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ซึ่งหมู่ที่ 1 ก็ไม่มี
สมาชิกสภาเข้ามาดูแล ผมในฐานะเป็นสมาชิกต าบลบ่อน  าร้อนเมื่อชาวบ้านฝากมาผมก็
ต้องมาคุยในที่ประชุมต่อท่านนายกให้รับทราบ ว่าถนนสายนั นล าบากจริงๆ ขอบคุณ
ครับ 

นำยสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับท่านนายก 
ประธานสภา อบต.  
นำยธ้ำรง   นนทแก้ว  เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.  
นายก อบต.  รองปลัด อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องถนนช ารุดช่วงนี ฝนตกเยอะ 

ผมหารือกับท่านรองปลัดว่าจะด าเนินการแบบไหน เพราะว่ามันเพิ่งสิ นปีงบประมาณไป  
 

/รัฐบาล..... 
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รัฐบาลก าลังประชุมอยู่ในเรื่องรายจ่ายประจ า เพียงแต่รัฐบาลขอให้กันเงินไว้แค่ 3 
เดือนก่อนไม่ให้ใช้เงินส ารอง แต่ในเมื่อชาวบ้านมีความเดือดร้อนต้องไปหารือว่าจะ
ด าเนินการไปแบบไหน จริงๆ เราเข้าไปเอาดินที่บ่อดินไม่ได้ช่วงนี ฝนตกไม่สามารถเขา้ไป
ยังบ่อดินได้ ที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 6 บอกว่าเราเข้าไปเกลี่ยและบดอัดอยู่ตลอดท่าน
ประธานสภาก็ได้เข้าไปดูแลให้ ผมต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ ผมขอชี แจงว่าตรงนี ใน
เมื่อไม่มีสมาชิกหมู่ที่ 1 เราก็ดูแลตลอดนะครับ ถนนก็เพ่ิงท าเสร็จไป 2 ถึง 3 สายของ  
หมู่ที่ 1 ตอนนี ก็ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วสายบ้านผู้ใหญ่ออย ก าลังด าเนินการอยู่ ด้วย
ความเคารพท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรามีพื นที่ 31.19 
ตารางกิโลเมตร เราพยายามท าอยู่ตลอด หารือที่ประชุมตลอด เรื่องทุกเรื่อง เข้าสู่ที่
ประชุมสภาแห่งนี เพ่ือไปแก้ปัญหาในต าบลบ่อน  าร้อนของเราทุกหมู่บ้าน แต่ว่าเราจะท า
ให้แล้วเสร็จทีเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าในเมื่อมีความเดือดร้อนเราก็ต้องเข้าไปดูแล 
น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับผมจะให้ช่างเข้าไปดู ตรงนี ว่าเราจะใช้วัสดุเท่าไหร่แล้ว
ตอนนี จะเอาอะไรเข้าไปเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่ 1 
หรือหมู่ที่ 6 ก็ดี ผมยินดีเข้าไปดูแลอยู่แล้ว ขอบคุณครับ  

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

  

ปิดประชุมเวลำ   15.00  น. 
 

ลงชื่อ      สมบูรณ์   บินหมดู         ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายสมบรูณ์   บนิหมูด) 

                                        เลขานกุารสภา อบต.บ่อน  าร้อน  
 

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) 


