
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้ารอ้น  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5 ครั งที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2563 
--------------------------------- 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เ พ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปทราบ นั้น 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 
2563 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน มีมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมแนบ
ท้ายประกาศนี้ 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

      ประกาศ ณ วนัที่  29  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 

     
(นายสุทัศน์   ละเอียด) 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



ส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  ส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน    
สมัยสมัยวิวิสามัญ สมัยท่ี สามัญ สมัยท่ี 55  ครั งท่ี ครั งท่ี 22  ประจ้าปี ประจ้าปี 25625633  

ครั งท่ี ครั งท่ี 88//25625633  
วันวันจันทร์จันทร์ ท่ี ท่ี 1144  กันยายนกันยายน  25625633  เวลา เวลา 1414..0000    นน..  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  

---------------------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายสุทัศน์   ละเอียด ประธานสภา อบต. สุทัศน์   ละเอียด 
2 นายสุชีพ   ช่วยสงคราม รองประธานสภา อบต. สุชีพ  ช่วยสงคราม 
3 นายสมบรูณ์   บนิหมูด เลขานกุารสภา อบต. สมบูรณ์  บนิหมูด 
4 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ลากิจ 
5 นายนิคม  สวนศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 นิคม  สวนศร ี
6 นายสมบรูณ์   ศรีเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ลากิจ 
7 นายวฒุิ   ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 วุฒ ิ  ศรีประสิทธิ์ 
8 นายส าราณ   ใจมุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ส าราณ ใจมุง่ 
9 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ลากิจ 

10 นายสมกิจ   ทองนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 สมกิจ   ทองนวล  
11 นายโลม   พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 โลม   พันธรตันสงคราม 
12 นายเอกพจน ์  ตนัประเสริฐเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 เอกพจน์  ตนัประเสริฐเลศิ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ลากิจ 
2 นายสมบรูณ์  ศรเีรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ลากิจ 
3 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ลากิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายยศดนัย  หมาดเสน็ รองปลดั อบต. ยศดนัย  หมาดเส็น 
 

เร่ิมประชุมเวลา  14.05  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บ่อน้ าร้อน ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาผู้มาประชุมเมื่อมีผู้มา

ประชุมครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญนายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.บ่อน้ าร้อน 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้   

/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  วันนี้ 
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 5 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

2563 ครั้งที่ 8/2563 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
- การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อน้ าร้อน งบประมาณ 
5,069,000 บาท 

นายสุทัศน์ ละเอียด  เชิญท่านรองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดหน่อยครับ   
ประธานสภา อบต. 
นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย       
รองปลัด อบต.  ยศดนัย หมาดเส็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่เราได้รับเงินอุดหนุนมา 1 

โครงการนะครับ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.63-004 สายท่าแพ
ขนานยนต์ –  ท่าส้ม หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อน้ าร้อน กว้าง 6  เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 สายทาง ซึ่งได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะ งบประมาณ 5,069,000 บาท ครับ  

นายสุทัศน์ ละเอียด  ขอขอบคุณครับ เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากนะครับส าหรับพี่น้องของหมู่ที่ 4 หรือพ่ีน้องพ้ืนที่  
ประธานสภา อบต. ใกล้เคียงด้วยนะครับในการสัญจรไปมา ส าหรับโครงการนี้เราได้จ่ายขาดเงินสะสมไป

แล้ว และขอทางกองช่างด าเนินการเข้าสภาขอยกเลิกในครั้งต่อไปด้วยนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน สมัยวิสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 

ได้ส่งให้ท่านแล้วนั้น  โปรดได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมี
การแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างครับ หรือว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 

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

/ระเบียบวาระ..... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติข้อบัญญัติทีค่้างพิจารณา 
๓.๑ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖4  
- วาระที่ 2 ขั นแปรญัตติ 

นายสุทัศน์ ละเอียด  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย             
ประธานสภา อบต.  
นายสมบูรณ์ บินหมูด ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เรื่อง งบประมาณ  
เลขานุการสภาฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 มีระเบียบข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
นั้นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ
ด่วน 
      ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่
มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
     ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
      ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระ ส าคัญทีป่ระชมุ
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่ง
ปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อ
นั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
     ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

 
/เมื่อคณะ..... 
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   เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค
สามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
     ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
     ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่  
ประธานสภา อบต.  
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม 
นายสุทัศน์ ละเอียด หากไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบ  
ประธานสภา อบต. ประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุม

ทราบด้วย 
นายนิคม  สวนศร ี เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายนิคม สวนศรี ประธานคณะกรรมการแปร 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอรายงาน

ผลการประชุมคณะกรรมการดังนี้ 
       ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้มีมติในการประชุมสภาฯ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 
2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

        1.  นายนิคม  สวนศรี ส.อบต.หมู่ที่ 3 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 2.  นายสุวิทย์  ไชยภักดี     ส.อบต.หมู่ที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติ 
 3. นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ 9 เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

      โดยก าหนดแปรญัตติเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ประธานคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2563 
เวลา 09.00 น. และก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แล้วเสร็จ พร้อมน าร่างข้อบัญญัติคืนประธานสภาฯ ก่อน
วันที่ 14 กันยายน 2563 เพ่ือน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
พิจารณาต่อไป 
 
 
 

/ซึ่งช่วงระยะ..... 
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      ซึ่งช่วงระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้
ก าหนดให้ ตั้งแต่วันที่ 3, 4, 5 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 –  16.30 นั้น  
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ท่านใดยื่นค าแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติเลยสักราย และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 
เวลา 09.00  น.  โดยที่ประชุมมีมติให้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติฯ ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนเสนอ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

นายสุทัศน์ ละเอียด สมาชิกฯ ท่านใด เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบ  
ประธานสภา อบต. ประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้คงร่างเดิม ตามที่นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนได้เสนอ และที่ประชุมได้รับหลักการไว้แล้ว ผมขอมติที่
ประชุมเ พ่ือให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 2  ยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตดิังนี ้
  เห็นชอบ  จ านวน    9    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     -    คน 
 

๓.2 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖4  
- วาระที่ 3 ขั นลงมติ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภา อบต. พ.ศ.2564 วาระที่ 3 ขั นลงมติ  ซึ่งการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย ให้ที่ประชุมลงมติว่า
จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่ 

นายสุทัศน์ ละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  
ประธานสภา อบต. งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 3 ยกมือครับ 
ที่ประชุม  มีมติดังนี้ 
  เห็นชอบ  จ านวน    9    เสียง 
  ไม่อนมุัต ิ จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     -    คน 
 

นายสุทัศน์ ละเอียด ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภา อบต. พ.ศ.2564 และเสนอนายอ าเภอเพื่ออนุมัติตามระเบียบ ต่อไป 
 

 –  พัก 5 นาที –  
 

/ระเบียบวาระ..... 
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ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติอื่นๆ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติอื่นๆ มีท่านสมาชิกสภา อบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมี 
ประธานสภา อบต. เรื่องอื่นๆ จะเสนอขอเรียนเชิญครับ 
นายนิคม  สวนศรี  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน  
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผมนาย

นิคม สวนศรี ส.อบต.หมู่ที่ 3 ผมอยากบอกว่าตอนนี้น้ าของหมู่ที่ 3 บ้านเกาะจากก็ไหล
ดีแล้วครับ แต่ว่าแป๊บ PVC ตอนนี้รั่วอยู่หลายจุดครับ ผมอยากให้พนักงานเข้าไปดูแล
หน่อยครับ บริเวณช่วงบนเกาะไม่ใช่ช่วงในเกาะ มันรั่วหลายจุดผมเสียดายน้ าครับ 
อยากให้ท่านรองปลัดช่วยให้กองช่างเข้าไปดูให้หน่อยนะครับ ตั้งแต่ป่าจากไปตลอดแนว
เลย ผมขอฝากท่านด้วยนะครับ 

นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ผมมีอยู่  
ส.อบต.หมู่ที่ 9  2 เรื่อง 

- น้ าหมู่ที่ 9 บ้านนายสมยศ ถังน้ าประปารั่วตอนนี้น้ าเป็นสนิมด้วย ไส้กรองน้ าใช้งาน
ไม่ได้ ผมได้ถามพนักงานไปว่ามีส ารองสักชุดไหมครับ พนักงานบอกว่ายังมีอยู่ครับ ผม
อยากให้รองปลัดสั่งการให้พนักงานเข้าไปเปลี่ยนไส้กรองให้หน่อยครับของบ้านนาย  
สมยศ และอีกประเด็นก็คือถังน้ าประปารั่วไม่ทราบว่าจะท าอย่างไรดี เพราะถ้าจะเชื่อม
ถังก็ต้องเชื่อมอย่างดีเชื่อมแบบธรรมดาไม่ได้เพราะเป็นสแตนเลสแบบบาง ถ้าให้ดีต้อง
หาช่างมาเชื่อมที่โรงน้ าเลย แต่งานเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้ช่างไม่ค่อยจะมา พอถังรั่วแรงดัน
น้ าจะออกทางข้างถังทั้งหมดน้ าไม่ค่อยไปถึงบ้านชาวบ้านเท่าไหร่ครับ 
- บ้านนายสุขุม ผมอยากให้ท่านรองปลัดบอกช่างไปเปลี่ยนซับเมอร์สใหม่ครับ ผมเช็คดู
แล้วเมื่อก่อนปั๊มซับเมอร์สที่ใช้อยู่บ้านนายสุขุมเป็น 1.5 แรงม้า แต่ตอนนี้ซื้อใหม่เป็น 2 
แรงม้า ผมว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ท าให้ไฟฟ้าตกครับ เพราะว่ามันเพ่ิมก าลังด้วย และผม
ได้ถามพนักงานว่าปั๊มซับเมอร์ส 1.5 แรงม้า ยังอยู่อีกมัย ตอนนี้ยังอยู่ครับ ผมอยากให้
พนักงานไปเปลี่ยนปั๊มซับเมอร์สจาก 2 แรงม้า ไปเป็น 1.5 แรงม้าเหมือนเดิมครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด  ครับ เดี๋ยวผมจะให้ท่านรองปลัดด าเนินการให้นะครับ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  
นายวุฒิ ศรีประสิทธิ ์ เรียนท่านประธานที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ ผมนายวุฒิ ศรีประสิทธิ์       
ส.อบต.หมู่ที่ 4  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนในซอยข้างวัดท่าส้มครับ ไฟฟ้าดับอยู่เวลา

กลางคืนรถวิ่งไปมามากครับ ดูไม่เห็นทางครับ ขอฝากไปยังท่านรองปลัดช่วยด าเนินการ
ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด  ผมขอแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะครับโครงการที่ผ่านข้อบัญญัติในวันนี้ไปแล้วคือโครงการของ 
ประธานสภา อบต. หมู่ที่ 1, 5 และ 7 ผมอยากให้เพ่ือนสมาชิกเข้าไปดูแลโครงการเวลาผู้รับเหมาเข้าไป

ด าเนินการ เพราะว่าจะเป็นผลดีและเป็นผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนนะครับ 
บางครั้งผู้รับเหมาอาจจะเกรงใจเราบ้าง ผมเองไม่ใช่คณะกรรมการจ้างแต่ผมไปดูถาม  

/อบต.โลม..... 
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อบต.โลมได้เลยครับ เพราะตอนผู้รับเหมาเทคอนกรีตส่วนใหญ่ตรงกลางจะนูนเกิดจาก
ทรายมากเกินไปให้ท่านบอกผู้รับเหมาเลยว่าตัดทรายออก ข้างๆ ได้แต่ตรงกลางมัน
ไม่ได้แน่นอน ท่านไปดูของหมู่ที่ 7 บ้าน อบต.แมว หรือว่าของหมู่ที่ 6 คือสิ่งที่
ผู้รับเหมาได้ก าไรก็คือการเททรายท าคอนกรีต พอเราไปดูมันจะนูนตรงกลางข้างๆ ได้ 
4 นิ้ว, 6 นิ้ว แต่ตรงกลางประมาณ 2 นิ้วไม่กี่วันก็พังหมด โครงการของหมู่ที่ 8 ผมไปดู
ทุกวันครับ เพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงที่เราต้องไปดูแล ผมฝากเพื่อนสมาชิกทุก
ท่านนะครับ ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับ  

นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีเรื่องหนึ่งครับว่าจะ 
รองปลัด อบต. เรียนถามในที่ประชุมว่าการยกฐานะจาก อบต. เป็น เทศบาลต าบล เราจะด าเนินการต่อ

ไหมครับหรือว่าจะเอากันอย่างไร ผมขอความเห็นหน่อยครับ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  ผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับ เพราะว่าไม่กี่วันเราก็จะหมดวาระกันแล้ว ผมว่าน่าจะเป็นปี 
ประธานสภา อบต. หน้าจะมีการเลือกตั้งแน่นอน แต่การด าเนินการยกเป็นเทศบาลต าบลต้องดูว่าใช้ระยะ

เวลานานเท่าไหร่ในการด าเนินการก่อน  
นายยศดนัย หมาดเส็น ผมคิดว่าอย่างน้อยประมาณ 2 ปีนะครับ แต่ตอนนี้ส านักงานปลัดด าเนินการอยู่ ตอนนี้ 
รองปลัด อบต. อยู่ระหว่างเราลงประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน คือเราต้องให้ชาวบ้านเห็นชอบก่อนจึง

จะมาด าเนินการต่อได้ครับ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  มันเป็นความคิดที่หลายท่านตอ้งคิดกันนะครับ เพราะว่าการยกฐานะถามว่าเป็นเรื่องดี  
ประธานสภา อบต. เพราะงบประมาณในการสมทบแต่ละปีประมาณ 40 –  50 ล้านบาทมีทุกปี แต่ถ้าเป็น 

อบต. ปีหนึ่งๆ ประมาณ 4 –  5 ล้านบาท แต่ถ้าหากเรายกฐานะแล้วเมื่อมีการ
ประกาศใช้ยกฐานะเป็นทางการ พวกเราก็ต้องลงจากต าแหน่งโดยปริยาย เป็นเรื่องที่
ทุกท่านต้องคิดนะครับ เอาแบบนี้ดีกว่าไหมครับเอาเสียงข้างมากก็แล้วกัน โดยไม่ยื่น
ญัตติเอาเป็นว่าถ้าท่านจะยกโปรดยกมือ ที่ผมให้ยกมือเพราะว่าจะได้ ให้ทางฝ่าย
ส านักงานปลัดด าเนินการต่อไป หรือว่าเพื่อนสมาชิกให้ชะลอไว้ก่อนครับ 

นายนิคม  สวนศร ี  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ อบต.จะยกฐานะเป็นเทศบาล 
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ต าบล เมื่ออย่างที่ท่านประธานว่านะครับงบประมาณจะเพิ่มขึ้นเยอะกว่าจะได้ไปพัฒนา

หมู่บ้านไหนก็ได้ เราอยู่กับที่ไม่ได้นะครับต้องเดินไปข้างหน้านะครับ มันถึงเวลาแล้วครบั
กับ 8 ปีเราควรแยกย้ายกันได้บ้างแล้วนะครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด  ผมคิดเหมือนท่านนะครับ อยู่มา 8 ปีแล้ว อีก 2 ปี ถ้ายกฐานะเป็นเทศบาลต าบลก็เป็น  
ประธานสภา อบต. ผลดีนะครับ ผมอยากให้ด าเนินการต่อ แต่เพื่อนสมาชิกท่านคิดว่าอย่างไร  
นายนิคม  สวนศร ี  ผมคิดว่าหมู่ที่ 7 มีพื้นที่เยอะถ้าเป็น อบต. งบประมาณน้อยนะครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3    
นายสุทัศน์ ละเอียด  แต่ผมฟันธงเลยนะครับว่า 2 ปีไม่ได้ยกฐานะ เพราะขั้นตอนยังมีอีกเยอะ คือลง  
ประธานสภา อบต. ประชาคมหมู่บ้าน ส ารวจแนวเขต เป็นต้น  
  
 

/นายยศดนัย..... 
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นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ คือหลังจากที่เราลงประชาคมหมู่บ้านแล้วครับยังมีอีกหลาย 
รองปลัด อบต. ขั้นตอนมากกว่าที่จะได้ประกาศใช้เหมือนควนธานีและบางเป้า อย่างน้อยต้องใช้เวลา 2 

ปีนะครับ ถ้าตามที่ผมคาดการณ์ และตอนนี้คณะกรรมการของกรมส่งเสริมปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังชะลออยู่ แต่ถ้าสมมุติว่าเราจะด าเนินการต่อก็ลงประชาคมแลว้สง่เรือ่งตอ่ 
แต่การพิจารณาของกรมตอนนี้ยังไม่ได้พิจารณาอะไรนะครับ เพียงแต่เราส่งเรือ่งเขา้กรม
ไป นะครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด  ผมอยากให้ท่านรองปลัดด าเนินการต่อนะครับ หากว่าเพื่อนสมาชิกจะเห็นชอบหรือไม่  
ประธานสภา อบต. เพราะว่าการด าเนินการต่ออีก 2 ปีกว่าจะได้ยกฐานะครับ 
นายส้าราณ ใจมุ่ง  ผมว่าเรื่องยกฐานะนะครับ ให้เพ่ือนสมาชิกมาครบกันก่อนดีกว่าไหมครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5   
นายสุทัศน์ ละเอียด  ก็ได้นะครับรอให้เพื่อนสมาชิกมาครบกันก่อนแล้วค่อยมาให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง  
ประธานสภา อบต.  
นายส้าราณ ใจมุ่ง  ผมว่าให้รองปลัดลงประชาคมตามหมู่บ้านไปก่อนดีกว่าไหมครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5   
นายสุทัศน์ ละเอียด  ไม่ครับ ขั้นตอนของท่านรองปลัดผมเข้าใจนะครับไม่ใช่ลงมติ ผมแค่ให้ยกมือเพ่ือเอา  
ประธานสภา อบต. เสียงข้างมากว่าให้ด าเนินการต่อก็จะได้ด าเนินการต่อ ถ้าไม่ให้ด าเนินการก็ให้ชะลอไว้

ก่อน สรุปว่ารอเพ่ือนสมาชิกมาครบก่อน ตอนนี้ก็ให้ชะลอไว้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอีก
ครั้งหนึ่งนะครับ 

นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ การที่เราจะยกฐานะล าดับขั้นตอนมันเยอะมากต้องส่งเรื่อง 
รองปลัด อบต.  ไปพิจารณาที่อ าเภอเสร็จแล้วอ าเภอส่งเข้าจังหวัด จังหวัดพิจารณาเสร็จส่งกรม ถ้าหาก

ว่ามีข้อผิดพลาด แก้ไขอะไร กรมก็ตีกลับมาที่เราอีกครั้งหนึ่งเพ่ือทบทวน คือยังต้อง
แก้ไขอีกเยอะเหมือนกัน 

นายสุทัศน์ ละเอียด  เอาเป็นว่าให้เพื่อนสมาชิกมาครบก่อนนะครับท่านรองปลัด แล้วค่อยมาคุยกันในเรื่อง 
ประธานสภา อบต. การยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ผมขอขอบคุณท่านรองปลัดนะครับ ที่หวังดีกับ อบต .

บ่อน้ าร้อน 
นายสุทัศน์ ละเอยีด ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอกีบ้างไหมครบั ถา้ไมม่ีผมขอขอบคุณทา่นทีเ่ข้าร่วมประชมุ 
ประธานสภา อบต. ในวันนี้ ผมขอปดิการประชมุ นายสุทศัน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.  จึงขอปดิการ

ประชมุ 
  

ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 
 
 

ลงชื่อ      สมบูรณ ์  บินหมดู         ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายสมบรูณ์   บนิหมูด) 

                                        เลขานกุารสภา อบต.บ่อน้ าร้อน  
 

/คณะกรรมการ..... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  ไดต้รวจรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
 

ลงชื่อ          ยาพาด  สะเละ            ประธานกรรมการ 
                                                    (นายยาพาด  สะเละ) 
 

ลงชื่อ          สมบรูณ์  บนิหมูด          กรรมการ 
                                                    (นายสมบูรณ์   บินหมดู) 
 

ลงชื่อ      โลม   พันธรตันสงคราม       กรรมการ 
                                                 (นายโลม  พันธรตันสงคราม) 
 
 

รายงานการประชุมครั้งนี้  สภาได้รบัรองแลว้เมือ่วนัที่.                                          . 
 

ลงชื่อ        สุทัศน์  ละเอียด             ประธานสภา อบต. 
                                                 (นายสุทัศน์   ละเอียด) 


