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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 นายสมบรูณ์   บนิหมูด เลขานกุารสภา อบต.  
4 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  
5 นายนิคม  สวนศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
6 นายสมบรูณ์  ศรเีรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  
7 นายวฒุิ  ศรปีระสทิธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  
8 นายส าราณ   ใจมุ่ง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  
9 นายยาพาด  สะเละ 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 
  3.   นายชยพล   สองสัน ต าแหนง่ผู้อ านวยการกองชา่ง 
 

เร่ิมประชุมเวลำ  14.05  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาผู้มาประชุมเมื่อมีผู้มา

ประชุมครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญนายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.บ่อน  าร้อน 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี    
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นำยสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  วันนี  
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจ าปี  2562  

ครั งที่ 8/2562 วันพุธท่ี 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 

 

ระเบียบวำระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่ม ี

 

ระเบียบวำระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน สมัยวิสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 ครั งที่ 7/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 15 สิงหาคม 2562 ได้ส่งให้

ท่านแล้วนั น  โปรดได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการแก้ไข
รายละเอียดเพ่ิมเติมบ้างครับ หรือว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่
ครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างไหมครับ  เมื่อไม่มีการ 
ประธานสภา อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ประธานสภา อบต.  
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี 3 ญัตติเพื่อพิจารณา 
นำยสุทัศน์ ละเอียด ในญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 7  
ประธานสภา อบต. โครงการ งบประมาณทั งสิ น 5,623,0๐๐.๐๐.- บาท ผมขอหารือเพ่ือนสมาชิกในเรื่อง

การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมว่าจะอนุมัติครั งเดียวหรือครั งละโครงการ เชิญเพื่อนสมาชิก
เสนอครับ 

นำยนิคม สวนศรี ผมนายนิคม  สวนศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ขอเสนอว่าให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  ครั งเดียวครับ 
ประธำนสภำ อบต. มีเพ่ือนสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั งเดียวครับ ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  1.   เหน็ชอบ  จ านวน   12   เสียง 
  2.   ไมเ่หน็ชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  3.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน 
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๓.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 จ านวน 7  
โครงการ  งบประมาณทั งสิ น 5,623,0๐๐.๐๐.- บาท ดังนี  
1) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ช่วงที่ 1) สายบ้าน   
เกาะจาก หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจาก ต าบลบ่อน  าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ้ำนวนเงิน 
499,0๐๐.๐๐  บำท 
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่อเส้ง(ตอน 1) หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม  
จ้ำนวนเงิน  495,0๐๐.๐๐  บำท 
3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้า –  ถนนยุโสบ หมู่ที่ 5 บ้านหัวหิน ต าบล       
บ่อน  าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ้ำนวนเงิน 487,0๐๐.๐๐ บำท   
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมะหยาบ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 
บ้านสิเหร่ จ้ำนวนเงิน 497,0๐๐.๐๐  บำท   
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องพระจันทร์ (ตอน 1) หมู่ที่ 7 
บ้านควนแคง จ้ำนวนเงิน 497,0๐๐.๐๐  บำท   
6) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเคี่ยมงาม –  คลองไม้แดง     
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 บ้านเคี่ยมงาม จ้ำนวนเงิน 2,649,000.๐๐ บำท 
7) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลต์ สายบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 9 
บ้านปากคลอง ต าบลบ่อน  าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ้ำนวนเงิน  499,0๐๐.๐๐  
บำท   
ข้อพิจำรณำ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี  
(๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั งนี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 
(๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี ผูกพันให้เสร็จสิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอันพับไป 
ให้เพ่ือนสมาชิกตรวจดูความถูกต้อง หรือมีข้อสงสัยสอบถามได้นะครับตามเอกสารที่
แนบให้ท่านแล้วนั นนะครับ หรือมีอะไรจะแก้ไขเพิ่มเติม เชิญนะครับ 
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นำยยำพำด  สะเละ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ผมนายยาพาด  สะเละ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6   ผมมีข้อติดใจนิดหนึ่งในลักษณะของโครงการแต่ละโครงการว่ามีความกว้าง ความยาว 

หรือว่าตารางเมตรเหมือนกัน งบประมาณเท่ากัน แต่ตรงนี ช่างคงจะมีรายละเอียดอยู่
แล้ว ผมอยากให้ช่างชี แจงนิดหนึ่งก่อนพวกเราจะอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั ง 7 
โครงการ เพราะว่าในลักษณะตัวงบประมาณอยู่ที่ 499,000 บาท, 495,0000 บาท 
หรือ  497,000 บาท  คืองบประมาณจะเท่ากันนิดหนึ่งเป็นโครงการที่ 4 คือโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมะหยาบ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ 
จ านวนเงิน  497,0๐๐.๐๐  บาท จะเท่ากับโครงการ  ของที่ 5 คือ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องพระจันทร์ (ตอน 1) หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง จ านวน
เงิน 497,0๐๐.๐๐  บาท คือตัวเลขงบประมาณจะเท่ากันพอดี ซึ่งรายละเอียดตรงนี 
ช่างคงมีรายละเอียดอยู่แล้วในการประมาณการ เพราะบางครั งบางโครงการไปเพ่ิมท่อ
บ้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ในลักษณะของความกว้าง ความยาว ไม่เท่ากัน แต่ตัวเลขที่
ออกมาเป็นตัวเงินมันจะพอดีกันระหว่างโครงการหมู่ที่ 6 กับโครงการหมู่ที่ 7 ให้ช่าง
ชี แจงรายละเอียดหน่อยครับ ขอบคุณครับ  

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับช่าง 
ประธานสภา อบต.  
นำยชยพล  สองสัน เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ รองประธานสภา อบต. รองปลัด อบต. สมาชิก 
ผู้อ านวยการกองช่าง สภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับที่แต่งกายไม่สุภาพ 

เนื่องจากแม่ยายเสีย ผมขอชี แจงในส่วนรายละเอียดโครงการทั ง 7 โครงการว่าได้ท า
รายละเอียดของ ป.4, ป.5 คือเราจะใช้โปรแกรมเหมือนกันทั่วประเทศแต่ขึ นอยู่ที่การ
ป้อนข้อมูลของแต่ละพื นที่ อย่างเช่นของหมู่ที่ 3 คือในพื นที่เป็นดินเดิมอยู่เยอะ ผมเลย
ขุดออกประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วลงหินผุถมลงไป สมมุติว่าราคาอินโฟ 200 แต่
โปรแกรมจะคิดเองโดยอัตโนมัติ ในรายละเอียดการส ารวจเราจะเพ่ิมท่อหรือลงหินผุอยู่
ท่ีรายละเอียดเพ่ิมเติมแต่ละรายละเอียดต่างๆ ใน ป.4 ซึ่งสามารถแก้ไขได้เลยเนื่องจาก
เป็นโปรแกรมส าเร็จครับ ขอชี แจงแค่นี ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับท่านนายก 
ประธานสภา อบต.  
นำยธ้ำรง   นนทแก้ว  เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ รองประธานสภา อบต. รองปลัด อบต. สมาชิก 
นายก อบต.    สภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการที่ 4 คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ้านนายมะหยาบ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ จ านวนเงิน  497,0๐๐.๐๐  
บาท กับโครงการของที่ 5 คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่อง
พระจันทร์ (ตอน 1) หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง จ านวนเงิน 497,0๐๐.๐๐  บาท ว่าพื นที่
เท่ากัน ยอดเท่ากัน ผมอยากให้เพ่ือนสมาชิกมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าท าไมยอด
งบประมาณจึงเท่ากันทั งสองโครงการของหมู่ที่ 6 กับหมู่ที่ 7 โดยมีรายละเอียดดังนี  คือ 
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ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง 174 เมตร 
ความหนาคอนกรีต 0.15 เมตร หรือ พื นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินผุ /ลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน โดยปรับเกลี่ยบดอัดชั นพื นทาง
เดิม แล้ว ท าการเสริมวัสดุชั นรองพื นทางลูกรัง/หินผุ จ านวน 175.74 ลูกบาศก์เมตร 
ลงวัสดุทรายรองใต้ผิวคอนกรีต จ านวน 34.80 ลูกบาศก์เมตร และ ท าการเทคอนกรีต
ความหนา 0.15 เมตร จ านวน 696 ตารางเมตร พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการ 60 วัน รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน จ้ำนวนเงิน  497,0๐๐.๐๐ บำท สรุปว่าโครงการของหมู่
ที่ 6 กับโครงการของหมู่ที่ 7 เท่ากันทุกอย่างงบประมาณเลยเท่ากันนะครับ การที่เรา
ส ารวจโครงการช่าง อบต. ก็ดี การตรวจของวิศวกรจะต้องตรวจสอบทุกโครงการก่อนที่
จะน าเข้าสู่สภาแห่งนี นะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  
นำยนิคม  สวนศรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ผมนายนิคม  สวนศรี   
ส.อบต.หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ส าหรับโครงการของหมู่ที่ 3 ปัญหาที่แล้วๆ มาคือไม่มีท่อ

ระบายน  า ผมอยากให้ใส่ท่อระบายให้ด้วยพอฝนตกหนักน  าท่วมแล้วน  าจะขังบริเวณ
ถนนเยอะ ผมได้น าปรึกษากับท่านนายกแล้วว่าจะด าเนินการอย่างไรดี ในเมื่อในแผนก็มี
แล้ว ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  
นำยชยพล  สองสัน เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ รองประธานสภา อบต. รองปลัด อบต. สมาชิก 
ผู้อ านวยการกองช่าง สภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือโครงการของหมู่ที่ 3 เป็นโครงการลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตซึ่งในโครงการได้บอกแค่นั น แต่ในการส ารวจผมเข้าไปส ารวจด้วยตัวเอง ผมก็
เห็นว่าปกติมันก็เป็นแอสฟัลต์อยู่แล้ว แต่ในส่วนของท่อผมไม่ได้ส ารวจตรงนั นคือตอน
ผมไปส ารวจ 2 ครั ง ผมก็ไม่ได้ประสานกับสมาชิกนะครับ แต่จะเพ่ิมเติมอย่างไรผมก็ไม่
ทราบนะครับ เพราะว่าถนนที่จะท าไปจบประมาณหน้าบ้านของน้องสุ ระยะทางได้แค่
นั น ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  
นำยนิคม  สวนศรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ผมนายนิคม  สวนศรี   
ส.อบต.หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 คือถนนบ้านเกาะจากมันจะเป็นที่สูงตรงกลางลุ่มพอดี การ

ระบายน  าหรือท่อที่ระบายน  ามันอยู่ปลายทางซึ่งไม่สามารถระบายน  าได้ทัน ผมปรึกษา
ท่านนายกแล้วว่าท าอย่างไรให้น  าสามารถไหลออกได้ เพราะเวลาฝนตกหนักๆ ถ้าเราท า
แบบนี ไม่มีท่อระบายก็จะเกิดปัญหาเหมือนเดิมอีกถ้าไม่มีการแก้ไข 
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นำยสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้อนุมัติ      
ประธานสภา อบต. จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ

ทั งสิ น 5,623,0000.00.- บาท เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ยกมือ
ครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี  4 ญัตติอื่นๆ 
นายสุทัศน์ ละเอียด สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะน าเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  
นำยนิคม  สวนศรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ผมนายนิคม  สวนศรี   
ส.อบต.หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 คือเมื่อวานมีประชุมสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. เรื่อง

ทาง 2 เมตรของหมู่ที่ 3 ผมอยากหารือว่าท าอย่างไรถึงจะขัดแย้งให้น้อยที่สุด คือไม่ให้
มีการขัดแย้งกันภายในหมู่บ้าน ให้ท่านนายกช่วยแสดงความคิดเห็นว่าท าอย่างไรให้มัน
ลงตัวมากที่สุด ขอบคุณครับ 

นำยธ้ำรง   นนทแก้ว  เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ รองประธานสภา อบต. รองปลัด อบต. สมาชิก 
นายก อบต.  สภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ความเดือดร้อนของชาวบ้านทุกตารางนิ วของต าบล  

บ่อน  าร้อน จริงๆ แล้วคณะผู้บริหารรวมถึงสมาชิกต้องรับผิดชอบและดูแลอยู่แล้วนะ
ครับ หลายครั งทางอ าเภอก็ดี ท่านปลัดที่ได้รับมอบหมายจากอ าเภอได้ลงพื นที่พร้อมกับ
ช่าง เจ้าหน้าที่จากที่ดิน เข้ามารังวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตรงนั นเขากันไว้เป็นที่
สาธารณะเรียบร้อยแล้ว แต่พอจะเข้าไปด าเนินการท าไม่ได้ เรียกมาคุยที่ อบต . ตกลง
กันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พอเข้าไปท าไม่สามารถท าได้ ทั งๆ ที่คุยกันแล้วก่อนที่จะ
เข้าไปด าเนินการ เราพร้อมจะท าโครงการเพ่ือเสนอต่อสภาแต่เราท าไม่ได้ มีแม่เขาเข้า
มาที่ อบต. บอกว่าท าไม่ได้ไม่ให้ท าอย่างไรก็ท าไม่ได้ ถ้าท านายกต้องรับผิดชอบ จริงๆ 
แล้วเขาเป็นญาติกันคุยกันแล้วเขาไม่ยอม ตอนนี เรามีหนังสือมาถึง อบต. หลายฉบับ 
หลักฐานมีอยู่แต่ไม่ได้เอามาให้ดูถ้าท่านสมาชิกจะดูก็เข้าไปดูได้นะที่ห้องผมหลังประชุม
เสร็จ มีหนังสือทักท้วงไม่ให้เราเข้าด าเนินการ ผมไม่ต้องการให้มีความขัดแย้ง การที่เรา
ท างบประมาณขึ นมาสักอย่างหนึ่งถ้ามีชาวบ้านแย้ง ผมจะหาผู้ รับจ้างที่ไหนเข้าไป
ด าเนินการก่อสร้างในเมื่อพื นที่มีปัญหา ผมเชื่อเลยว่าหลังจากที่ออกจากที่ประชุมแห่งนี 
ให้ท่านผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ผมนายก เรียกมาคุยบอกว่าไม่มีปัญหาแต่พอเรา
เข้าไปด าเนินการบอกว่าท าไม่ได้ ถ้าเราตั งงบประมาณขึ นมาผ่านสภาแห่งนี  ผมถามว่า
ตรงนี มีผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการให้ไม่ เพราะถ้าในพื นที่มีความขัดแย้งผู้รับเหมาจะไม่
กล้าเข้ามาด าเนินการ ผมก็พยายามท าให้ดีที่สุดแล้วเมื่อเขานัดอีกให้เข้าไปคุยผมให้ 
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นิติกรด้านกฎหมายเข้าไปคุยหาข้อสรุป วันนี มีหนังสือร้องเรียนมาจากส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินกรุงเทพมหานคร โทรหาท่านรองปลัดว่าตรงนี ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จด้วยว่าเป็นแบบไหน แต่ที่เขาแจ้งให้ไปเขาหาว่ามีคนอีกคนหนึ่งบุกรุกพื นที่
สาธารณะ แต่จริงๆ แล้วตรงนี ไม่ได้บุกรุกอะไร พื นที่ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้ด าเนินการ
อะไรสักอย่างหนึ่ง แต่ตอนที่เขาร้องไปเขาบอกว่าในพื นที่ตรงนี โดนบุกรุก อบต.ไม่กล้า
ด าเนินการยับยั งนี่คือที่เขาร้องไป ตามที่ท่านรองปลัดด าเนินการร่างหนังสือฉบับนี 
ขึ นมาเพ่ือส่งนายอ าเภอและผู้ตรวจการแผ่นดินกรุงเทพมหานคร เราก าลังด าเนนิการอยู่
มันจะจบแบบไหนเราเองก็ไม่รู้ ซึ่งเขาเป็นพ่ีน้องกันยังเคลียกันไม่ได้ หลังจากนั นผมก็
หารือทีมงานว่าจะเอาแบบไหนนะครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  
นำยนิคม  สวนศรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ผมนายนิคม  สวนศรี   
ส.อบต.หมู่ที ่3  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่3 ทางอ าเภอจะให้ล่ารายชื่อของการท าถนน สว่นตัวผมไมเ่ห็น

ด้วยนะครับ ผมกลวัจะมีปญัหาอกี ผมอยากให้พูดกนัดีๆ กลวัมีปญัหาตามมานะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เหตุการณ์หลายปีแล้วท่ีเกิดขึ น ผมพูดให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าท่านสามารถแก้ไขปัญหาเกิด 
ประธานสภา อบต. การกระทบกระทั่งเหตุการณ์กันบ้างนะครับ ฝากท่านนายกว่าซอยไสเตย หมู่ที่ 7 เจอ

ปัญหาอย่างหนักมีบริษัทรับซื อไม้ยางของเจ๊แก้วเข้าไปรับซื อไม้ยางท าให้ถนนพัง
ประมาณ 1,000 เมตร จะทิ งภาระให้กับ อบต. อีกถ้าไม่ถมชาวบ้านเดือดร้อนแน่นอน
นะครับ ถ้าเกรดเป็นคลองแน่นอนครับท่านนายก ถ้าเอาดินไปถมประมาณ 30 –  40 
คันได้ เรียนท่านนายก ช่าง เข้าไปแก้ปัญหาให้ด้วยนะครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  
นำยธ้ำรง   นนทแก้ว  เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ รองประธานสภา อบต. รองปลัด อบต. สมาชิก 
นายก อบต.  สภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ถนนที่เขาตัดไม้ยางผมไม่ทราบข้อมูลว่ามีการตัดไม้ใน

ซอยไสเตย แต่วันนี สมาชิกหมู่ที่ 7 โทรมาหาผมบอกว่าให้โทรคุยกับเขาหน่อยว่าถนนมี
การช ารุด ตอนนี ผมบอกให้เขาหยุดด าเนินการก่อนให้ท าถนนให้เรียบร้อยก่อน เขาหยุด
ด าเนินการแล้วเขาจะด าเนินการในช่วงหน้าแล้งต่อ ผมได้ทราบจากสมาชิกหมู่ที่ 7 ว่า
ผู้รับเหมาจะด าเนินการให้นะครับ ในตอนนี มีเรื่องอะไรไม่ได้เลยโซเซี่ยลมาแรงมากไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของหมู่ที่ 8 ฝากท่านประธานสภาและสมาชิกหมู่ที่ 8 เรื่องลงเฟสถนนสาย
ส านักสงฆ์เคี่ยมงามมีการเอาดินไปท าเพ่ือปรับปรุงต่อเติมในการทอดกฐินเร็วๆ นี  การที่
มีคอมเม้นขึ นมาว่าถนนสายพระท า จริงๆ ผมนั่งบริหารอยู่ตรงนี เป็นนายกอยู่ตรงนี  เงิน
ในข้อบัญญัติของ อบต. ให้กับหมู่ที่  8 มากกว่า 2 ครั ง ครั งที่  1 งบประมาณ 
1,200,000  บาท ครั งที่ 2 1,200,000 บาท เพื่อสมทบ อบจ. รวมทั งสองโครงการ
ก็ประมาณเกือบ 9,000,000 บาทรวมทั งที่สมทบจาก อบจ. ด้วย อีกอย่างหนึ่งวันนี ที่  

/ประชุมสภา..... 
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ประชุมสภาเราก็ได้อนุมัติโครงการของหมู่ที่ 8 อีก 2,649,000 บาท ให้เฉพาะหมู่ที่ 8  
อีก ผมฝากท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ต าบลบ่อน  าร้อนมีพื นที่ 31.19 
ตารางกิโลเมตรท าให้เสร็จทีเดียวมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับ เราต้องจัดสรรงบประมาณ
ลงทุกหมู่บ้าน และผมเชื่อมั่นในตัวเองว่าผมไม่เคยคิดที่จะเลือกปฏิบัติ ผมพร้อมจะท าให้
ทุกหมู่บ้านขอให้สมาชิกเข้ามาคุย เข้ามาปรึกษาหารือถ้าเป็นเรื่องความเดือดร้อนของ
ชาวบ้าน ผมพร้อมจะด าเนินการให้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เมื่อเช้าผมได้เห็นเฟสรายหนึ่ง สายที่ท่านนายกบอกว่าสายพระท าผมก็ไม่เห็นนะครับ  
ประธานสภา อบต. สายบ้านนายบุญยงมีน้องเขาคอมเม้นมาว่าไม่มีใครเข้ามาดูแล จริงๆ แล้วหมู่ที่ 1 

งบประมาณไม่เยอะมีชาวบ้านไม่กี่ครัวเรือน ผมเองก็ได้เข้าไปดูแลอยู่น ารถไปบดอัด 
เกรด เป็นประจ าอยู่แล้ว ผมต้องขอโทษแทนชาวบ้านที่คอมเม้นมา เพราะว่ามันไม่มี
ความเหมาะสม จริงๆ แล้วนายกเขาด าเนินการอนุมัติโครงการอยู่ ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  
นำยยำพำด  สะเละ เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมนายพาด  สะเละ สมาชิก  
ส.อบต.หมู่ที่ 6  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 ผมขอพูดอีกนิดหนึ่งเรื่องไม้ยางที่รถบรรทุกเข้า

ไปด าเนินการแล้วท าให้ถนนพัง แน่นอนที่สุดคือถนนส่วนใหญ่บรรทุกน  าหนักเกิน 
10,12,18 ตัน แต่ปัญหาไม่ได้เกิดเฉพาะหมู่ที่ 7 หรือหมู่ที่ 6 แต่มันเกิดขึ นกับทุกหมู่ 
เช่นถ้าเป็นถนนแคปซีลก็จะเจอปัญหาถนนช ารุดเกิดขึ น  ส่วนใหญ่ผู้รับเหมาจะไม่
รับผิดชอบ คือถ้าเราน าข้อกฎหมาย ข้อบัญญัติขึ นมาว่าต่อไปในอนาคตรถบรรทุกเกิน 
เราจะจัดการอย่างไรไม่ให้ชาวบ้านเสียผลประโยชน์และ อบต.ก็ไม่เดือดร้อนนะครับ  

นายสุทัศน์ ละเอียด ตามที่ท่านยาพาดพูดขึ นมาผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนสมัยแรกผมเคยด าเนินการตาม
ประธานสภา อบต. กฎหมาย เรื่องรถบรรทุกสิบล้อเข้ามาบรรทุกไม้ยางสายเคี่ยมงาม หมู่ที่ 8 ผมจับเลย 

 ครับ ผมบอกเลยว่าเป็นรถสิบล้อผมไม่วิ่งแล้วเรียกมาคุยกันก่อนเพื่อให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน ส าหรับของหมู่ที่ 7 ผมเข้าไปดูเขาลากไม้ยางมาตัดที่ถนนเลยมีเครื่องจักร รถสิบล้อ 
เครื่องตัดพร้อม ไม่ทราบว่าสมาชิกหมู่ที่ 7 ทราบไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอีกบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา อบต. ในวันนี  ผมขอปดิการประชมุ นายสุทศัน์ ละเอียด ประธานสภา อบต. จึงขอปดิการ

ประชมุ 
  

ปิดประชุมเวลำ   15.00  น. 
 

ลงชื่อ      สมบูรณ์   บินหมดู         ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายสมบรูณ์   บนิหมูด) 

                                        เลขานกุารสภา อบต.บ่อน  าร้อน  
 
 

/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) 


