
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้ารอ้น  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 6 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 เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปทราบ นั้น 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม  2563 
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน มีมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมแนบท้าย
ประกาศนี้ 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

      ประกาศ ณ วนัที่  7  เดอืนธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 

       
(นายสุทัศน์   ละเอียด) 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
 
 
 
 
 

  
  
  
  



ส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  ส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน    
สมัยสมัยวิวิสามัญ สมัยท่ี สามัญ สมัยท่ี 66  ประจ้าปี ประจ้าปี 25625633  

ครั งท่ี ครั งท่ี 99//25625633  
วันวันพฤหัสบดีพฤหัสบดีท่ี ท่ี 2929  ตุลาคมตุลาคม  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. ลากิจ 
3 นายสมบรูณ์   บนิหมูด เลขานกุารสภา อบต. สมบูรณ์  บนิหมูด 
4 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สุวิทย์   ไชยภักด ี
5 นายนิคม  สวนศร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 นิคม  สวนศร ี
6 นายสมบรูณ์   ศรีเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมบูรณ ์  ศรีเรือง 
7 นายวฒุิ   ศรีประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 วุฒ ิ  ศรีประสิทธิ์ 
8 นายส าราณ   ใจมุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ลากิจ 
9 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ยาพาด  สะเละ 

10 นายสมกิจ   ทองนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ลากิจ 
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 นายสุชีพ   ช่วยสงคราม รองประธานสภา อบต. ลากิจ 
2 นายส าราณ   ใจมุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ลากิจ 
3 นายสมกิจ   ทองนวล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 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 สมัยที่ 6 ประจ าปี 2563 

ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
- เรื่องเงินเดือน ทางส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ฝากบอกผมมาว่า
งบประมาณปีนี้มีรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่ถึง 25 ล้านบาท ก็เลยปรับ
ลดลงมาจากเดิมที่ขึ้นมา 390 บาท ลดลงมาเท่าเดิมนะครับ ผมฝากบอกท่านสมาชิก
ทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน สมัยวิสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 

2563 ได้ส่งให้ท่านแล้วนั้น  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 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
  3.1 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ข้อพิจารณา 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวดที่ 1 องค์กร
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ  

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  
นายยาพาด  สะเละ เสนอ นายเอกพจน์  ตันประเสริฐเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผู้รับรอง 
 ๑. นายสุวิทย์   ไชยภักดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
 ๒. นายวุฒิ   ศรีประสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 

/นายนิคม..... 
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นายนิคม   สวนศรี เสนอ นายวุฒิ   ศรีประสิทธิ์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  ผู้รับรอง 
 ๑. นายสุวิทย์   ไชยภักดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
 ๒. นายโลม   พันธรัตนสงคราม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
นายสุวิทย์   ไชยภักดี เสนอ นายโลม   พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  ผู้รับรอง 
 ๑. นายยาพาด   สะเละ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ 
 ๒. นายเอกพจน์   ตันประเสริฐเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
นายสุทัศน์ ละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมการเลือกสมาชิกสภา 
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  3  คน  

ประกอบด้วย 
  1. นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล หมู่ที่ 9 

2. นายวฒุิ   ศรปีระสิทธิ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
3. นายโลม   พนัธรตันสงคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 

  โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติดังนี้  
  ๑.   เหน็ชอบ  จ านวน     9   เสียง 
  ๒.   ไมเ่หน็ชอบ  จ านวน      -   เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน      -   คน 
 

3.2 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

       ข้อพิจารณา 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวดที่ 6 การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ (๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 
๓ คน เป็นกรรมการ 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ประธานสภา อบต. ท้องถิ่น เชิญครับ 
นายยาพาด  สะเละ เสนอ นายนิคม   สวนศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผู้รับรอง 
 ๑. นายเอกพจน์   ตันประเสริฐเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
 ๒. นายวุฒิ   ศรีประสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
 
 

/นายเอกพจน์..... 
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นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ เสนอ นายยาพาด   สะเละ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  ผู้รับรอง 
 ๑. นายวุฒิ   ศรีประสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
 ๒. นายโลม   พันธรัตนสงคราม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
นายสุวิทย์   ไชยภักดี เสนอ นายสมบูรณ์   ศรีเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  ผู้รับรอง 
 ๑. นายนิคม   สวนศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
 ๒. นายเอกพจน์   ตันประเสริฐเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
นายสุทัศน์ ละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมการเลือกสมาชิกสภา 
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน  3  คน  ประกอบด้วย 
  1. นายนิคม   สวนศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 

2. นายยาพาด   สะเละ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
3. นายสมบรูณ์   ศรเีรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 

  โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติดังนี้  
  ๑.   เหน็ชอบ  จ านวน     9   เสียง 
  ๒.   ไมเ่หน็ชอบ  จ านวน      -   เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน      -   คน 
 

3.3 ขออนุมัติยกเลิกโครงการปรับปรุงผิวจราจรสายท่าแพขนานยนต์ –  ท่าส้ม   
(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นเงิน 
1,300,000.00บาท 

       เหตุผล 
     เนื่องจากโครงการซ้ าซ้อนกับโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2564 (โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ตง.ถ.63-004 สายท่าแพขนานยนต์ –  ท่าส้ม หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อน้ าร้อน กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10,800 
ตารางเมตร) 

นายสุทัศน์ ละเอียด สมาชิกฯ ท่านใด เห็นด้วยกับการขออนุมัติยกเลิกโครงการปรับปรุงผิวจราจรสายท่าแพ-  
ประธานสภา อบต. ท่าส้ม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นเงิน 

1,300,000.00 บาท ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี ้
  เห็นชอบ  จ านวน    9    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     -    คน 

/3.4 ขอความ..... 



–  5 –  
 

3.4 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565) ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5/2563 
ข้อพิจารณา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

  ข้อ 10  ให้ เ พ่ิมความต่อไปเป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบ
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 
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”  

 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญเพื่อนสมาชิกดูรายละเอียดนะครับ ตามเอกสารที่ส่งให้เพื่อนสมาชิกไปแล้วนะครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญครับ 
นายยาพาด  สะเละ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายยาพาด  สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 คือลักษณะของการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 เปลี่ยนแปลงโครงการต่างๆ เนื่องจากให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด เพราะ

เมื่อก่อนเราเคยท าแผนหรือว่าท าโครงการมีรายละเอียดไม่เยอะ  ซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องมา
เปลี่ยนแปลงโครงการกัน ผมอยากทราบว่าโครงการที่เสนอเข้ามาในครั้งนี้ว่าทุกหมู่บ้าน
ตรงกับความเป็นจริงทุกโครงการแล้วใช่ไม่ครับ เราไม่จ าเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงอีก ซึ่ง
ยกตัวอย่างว่าโครงการถนนสายหมู่ที่ 6 ยาว 150 เมตร ไปวัดใหม่เหลือ 82 เมตร และ 
ความกว้าง 6 เมตร เหลือ 4 เมตร งบประมาณ 250,000 บาท ของล าดับที่ 1 ของ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าช้าง หมู่ที่ 6 ในลักษณะของโครงการนี้มันตรงกับ
ความเป็นจริงแล้วใช่ไม่ครับที่ช่างมาวัดแล้วไปประมาณการเรียบร้อยแล้ว เพราะทุกครั้ง
ที่เรามีการประชุมเรื่องเปลี่ยนแปลงแผน อยากให้สอดคล้องกับรายละเอียดและให้ตรง
กับความเป็นจริงมากที่สุด ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ผมได้ทราบจากท่านรองปลัดว่าที่ได้เปลี่ยนแปลงมาทั้งหมด ด้วยมีเหตุผลคือทางนาย 
ประธานสภา อบต. ช่างได้ลงไปท าการวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่กี่วันก็จะเข้าประชุมสภาเพ่ือจ่ายขาดเงิน

สะสมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือยกระดับการท างานต่อไป ไม่ว่าจะเป็นของสายท่าแพขนานยนต์ 
สายมัสยิดหมู่ที่ 2 ของท่านสุวิทย์ ที่ได้เสนอมาเมื่อวันก่อน สายบ้านนายภิญโญ 
เมื่อก่อนมัน 240 เมตร ปรับลดลงเหลือ 235 เมตร ท่อประปาของหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 
1, 6, 7 โครงการปรับคุณภาพน้ า ผมได้หารือกับท่านรองปลัดในฐานะเป็นประธาน 
และของหมู่ที่ 3 ได้เสนอเมื่อวันก่อนเรื่องท าคูน้ า 

/นายยศดนัย..... 
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นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายยศดนัย หมาดเส็น รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
รองปลัด อบต. ต าบล ส าหรับโครงการที่อยู่ในงบประมาณ 2564 เราสามารถดึงมาท าได้เลย โดยไม่

ต้องปรับแผนนะครับ 
นายสุทัศน์ ละเอียด ขอขอบคุณครับ หลังจากได้ผ่านแผนพัฒนาท้องถิ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมขอให้ 
ประธานสภา อบต. ท่านรองปลัดได้เชิญเพ่ือนสมาชิกเข้ามาพูดคุยกันก่อน จึงจะด าเนินการนะครับ 

ขอขอบคุณท่านรองปลัดที่ให้ความส าคัญกับทุกๆ หมู่บ้าน 
นายสุทัศน์ ละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565)  
ประธานสภา อบต. ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5/2563 ยกมือครับ 
ที่ประชุม  มีมติดังนี้ 
  เห็นชอบ  จ านวน    9    เสียง 
  ไม่อนมุัต ิ จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     -    คน 
 

3.5 ขอความเห็นชอบรับมอบโครงการระบบประปาบ้านนายสุขุม เรืองฤทธิ์ และ
โครงการระบบประปา บ้านนายสมยศ สุนทรเต็ม หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง ต้าบล   
บ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ข้อพิจารณา 
 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ที่  กค (กวจ) 0405./020147 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ          
พ.ศ.2560 “ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4(3) ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น  หมายถึ ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้
อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุ จึงเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยของรัฐ หากการรบเอาพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ 
อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมี
ภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท .ด้วย ซึ่งการพิจารณา
งบประมาณของ อปท. เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้สภา
ท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ” 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญครับ  
ประธานสภา อบต.  
 
 
 

/นายยาพาด..... 
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นายยาพาด  สะเละ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายยาพาด  สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 เนื่องจากว่าระบบ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 ประปาของหมู่ที่ 9 มีปัญหามาตลอด ฉะนั้นถ้าหากว่า อบต. รับมอบมันเป็นเรื่องที่ดีนะ

ครับ หลังจากได้มีหนังสือส่งมอบ –  รับมอบระบบประปาบ้านนายสุขุม เรืองฤทธิ์ และ
โครงการระบบประปา บ้านนายสมยศ สุนทรเต็ม หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง ซึ่งผมอยาก
ทราบว่าในรายละเอียดของการรับมอบตรงนี้ ฝากเรียนไปยังท่านรองปลัดว่าในลักษณะ
ของการรับมอบว่าแน่นอนที่สุดว่าเมื่อมีการรับมอบมันต้องเกี่ยวกับวัสดุที่ อยู่ในระบบ
ผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ ท่อ ผมขอทราบรายละเอียดว่าการส่งมอบทั้งหมดมีกี่ส่วน 
จะต้องมีคณะกรรมการด้วย อย่างท่านก านันเป็นประธานอยู่แล้ว คืออยากทราบว่าใน
ลักษณะการส่งมอบปัจจุบันนี้คืออยากทราบรายละเอียดว่าของระบบประปาหมู่ที่ 9 
บ้านนายสุขุม ปัจจุบันมันมีความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นซึ่ง อบต. ต้องรับทราบอยู่แล้ว เช่น 
ระบบประปาบา้นนายสขุุมเป็นปั๊มหรือซับเมอร์สในการสูบน้ า มีวัสดุสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็น 
หรือว่ามีการเสื่อมสภาพเท่าไหร่ ในการรับมอบตรงนั้นแน่นอนที่สุดว่ามันจะได้รับมอบ 

      1.วัสดุ เราต้องรับมอบในระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงาน 
      2.ในเรื่องทรัพย์สินของหมู่บ้าน เมื่อก่อนหมู่บ้านเขาบริหารกันอยู่เมื่อส่งมอบแล้ว 

อบต. ก็ต้องกลับมาดูแลเอง 
      3.ปัจจุบันระบบประปาเขาเก็บเงินอยู่  มีทรัพย์สิน หนี้สินเท่าไหร่ มันเป็น

รายละเอียดส่วนหนึ่ง ถ้าหากว่าเรารับมอบแล้วแต่ภาระส่วนหนึ่งเขาบริหารไม่ได้แล้ว 
คือเขาต้องจ ายอมโดยอัตโนมัติว่าหนี้สินเท่าไหร่ ค่าไฟฟ้า แต่ในลักษณะเดียวกันเรื่อง
ของวัสดุ หนี้สิน อย่างน้อยๆ รายละเอียดควรแจกแจงนิดหนึ่ง เผื่อรายละเอียดต่างๆ 
การรับมอบมันจะสมบรูณ์แบบ ท่านปลัดผมขอฝากนิดหนึ่งนะครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ส่วนของผมก็ต้องขอขอบคุณท่านยาพาด มีข้อคิดที่ดีมาก ส่วนผมคงมีความคิดไม่ทราบ  
ประธานสภา อบต. ว่าจะตรงกับท่านยาพาดไหมครับ ผมคิดว่าวันนี้เราไม่ได้รับมอบเรื่องค่าใช้จ่ายเรารับ

มอบแต่วัสดุ เช่น หอถัง มอเตอร์ อะไรที่เกี่ยวข้อง แต่ส่วนหนึ่งเราถือว่าเรามอบเฉพาะ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ แต่จะสึกหรอหรือมันจะไม่ดีเท่าที่ควรก็ต้องรับไปก่อนเพราะเราแก้ไข
ปัญหาอยู่แล้ว แต่ส่วนตัวงบประมาณคงต้องให้คนในพ้ืนที่ชี้แจงครับ เชิญนายเอกพจน์
ครับ 

นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายเอกพจน์  ตันประเสริฐเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ 9 เกี่ยวกับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 การรับมอบระบบประปาบ้านนายสุขุม เรืองฤทธิ์ และโครงการระบบประปา บ้านนาย

สมยศ สุนทรเต็ม หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง ส่วนที่มอบมันเป็นตัวถังกรองน้ า แห่งละ 2 
ลูก ฝ่ายปกครองเขาสร้างไว้ก่อน ไม่มีการดูแลเลยมอบให้ อบต. ดูแลต่อ แต่เรื่อง
การเงินอะไรนั้นมันยังอยู่ครับ มอบเฉพาะถังกรองน้ าอย่างเดียว มอเตอร์ของ อบต. 
ทั้งหมด อบต.เก็บเอาทั้งหมดไม่เกี่ยวกันครับ 

 
 
 

/นายยศดนัย..... 
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นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายยศดนัย หมาดเส็น รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
รองปลัด อบต. ต าบล ผมขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมนิดหนึ่งนะครับ ส าหรับการท าส่งมอบก็คือว่าทาง

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 ต้องการให้ทาง อบต. ไปด าเนินการซ่อมแซม พอมาดูเรื่องว่าของ
บ้านนายสมยศและบ้านนายสุขุมยังไม่ได้ส่งมอบให้ อบต.บ่อน้ าร้อน อบต.ไม่สามารถ
เข้าไปด าเนินการได้ ฉะนั้นจึงท าการส่งมอบก่อนแล้วจึงจะเข้าไปด าเนินการได้ 

นายสุทัศน์ ละเอียด สมาชิกฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบรับมอบโครงการระบบประปาบ้านนายสุขุม  
ประธานสภา อบต. เรืองฤทธิ์ และโครงการระบบประปา บ้านนายสมยศ สุนทรเต็ม หมู่ที่ 9 บ้านปาก

คลอง ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ยกมือครับ 
ที่ประชุม  มีมติดังนี้ 
  เห็นชอบ  จ านวน    9    เสียง 
  ไม่อนมุัต ิ จ านวน     -    เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     -    คน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  
2565) ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563) 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)   
ข้อพิจารณา  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติอื่นๆ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติอื่นๆ มีท่านสมาชิกสภา อบต. หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมี 
ประธานสภา อบต. เรื่องอื่นๆ จะเสนอขอเรียนเชิญครับ 
นายนิคม  สวนศร ี เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผมนายนิคม  
ส.อบต.หมู่ที่ 3  สวนศรี ส.อบต.หมู่ที่ 3 ผมอยากปรึกษาหารือเกี่ยวกับที่ตั้งของมอเตอร์ของหมู่บ้าน     

สิเหร่ครับ ตอนนี้มีพายุเข้ามาหลายลูก เมื่อก่อนที่ตั้งมีอยู่ 4 ขา แต่ตอนนี้เหลือ 2 ขา 
ผมกลัวว่าเวลามอเตอร์ท างานอยู่พังลงมามันจะเสียหายครับ ผมอยากให้ท่านรองปลัด
ช่วยท าอย่างไรก็ได้ให้มันดีขึ้นถ้าน้ ามาแรงมันจะอยู่ไหม อีกเรื่องหนึ่งผมอยากถามท่าน
สมาชิก 

/ว่าที่ตัง้..... 
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ว่าที่ตั้งมอเตอร์เป็นของบริษัทหรือว่าของ อบต. พอเข้าหน้าแล้งเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมา
อีกครับ และอีกอย่างหนึ่งที่เกาะจากตอนนี้ระบบออโต้ตัดน้ ามีปัญหาครับ ถ้าปล่อยไป
ประมาณสัก 2 วัน จะเสียน้ าไปประมาณสองหมื่นกว่าลิตร ผมอยากให้ท่านรองปลัด
ช่วยกระตุ้นว่าให้คนที่มีความรู้จริงๆ ลงไปดูหน่อยครับ ผมเสนอได้แต่ผมท าไม่เป็นครับ 
แสนกว่าลิตรต้องเสียเปล่าไปนะครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด  ให้ท่านรองปลัดพาน้องๆ เข้าไปดูถ้าท่อไม่ขาดหรือท่อรั่วผมคิดว่า ส่วนหัวสะพานดู 
ประธานสภา อบต. สถานที่ตั้งมอเตอร์ใหม่ และดูว่างบประมาณเท่าไหร่แล้วน าเข้าสภาเลยครับ 
นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายยศดนัย หมาดเส็น รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
รองปลัด อบต. ต าบล ตามที่สมาชิกหมู่ที่ 3 แจ้งมานะครับ เดี๋ยวผมจะให้กองช่างเขาไปด าเนินการให้ 
 นะครับ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  ท่านรองปลัดครับ ผมอยากท าฝายน้ าใต้สะพานเคี่ยมงามเพื่อตั้งมอเตอร์แล้วสูบน้ าเข้า 
ประธานสภา อบต. ไปไม่ต้องรบกวนประชาชนเวลาฤดูแล้งของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 แน่นอนในการเขียน

งบประมาณไม่มากผมว่าสัก 3 –  4 หมื่นบาท เพ่ือกั้นน้ าให้น้ าเข้าไปในท่อแล้วสูบน้ า
เข้าไป 

นายนิคม  สวนศร ี  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผลจะกระทบปลายทางไหมครับ ช่วงนี้มันก็หลายหมู่บ้านนะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ครับท่าน ช่วงหน้าแล้งมันจะกระทบไหมครับท่านประธาน 
นายสุทัศน์ ละเอียด  ไม่กระทบครับ ผมท า 1.50 เมตร ผมชี้แจงให้ทราบนะครับว่าเหตุผลก็คือใช้ท่อ 40 ตั้ง 
ประธานสภา อบต. คลองใต้สะพานกั้นน้ านิดหนึ่งเพื่อให้น้ าเข้าในท่อแล้วสูบน้ า 
นายนิคม  สวนศร ี  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมว่าต้องแจ้งให้หมู่บ้านที่ใช้น้ าได้รับรู้ก่อนนะครับ ถ้าท า 
ส.อบต.หมู่ที่ 3   โดยอ าเภอใจไม่ได้นะครับ มันกระทบหลายหมู่บ้านนะครับ ท่านพิจารณาอีกนิดนะครับ 

ผมไม่ได้ว่าท่าน ขอบคุณครับ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  ท่านนิคมครับ ตอนนี้บ้านน้องชายผมก็ท าอยู่แต่ไม่กระทบเลยเรื่องน้ า เราท าไม่สูงใช้ท่อ 
ประธานสภา อบต. 40 ให้น้ าเข้าในท่อเพื่อดึงน้ าขึ้นนะครับ ไม่กระทบแน่นอนครับ 
นายยาพาด  สะเละ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายยาพาด  สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 เนื่องจากว่าเมื่อตะกี้  
ส.อบต.หมู่ที่ 6 ส.อบต.หมู่ที่ 3 ที่ตั้งมอเตอร์จะเป็นของหมู่ที่ 6 เพราะปัจจุบันนี้มันเป็นที่ของเอกชนเขา 

เขาตั้งฐานบริเวณนั้น มันเป็นฐานตั้งของเอกชนที่เขาตั้งเครื่องสูบน้ าเมื่อก่อนจนถึง
ปัจจุบัน เพราะฉะนั้นถ้าหากเราไปท าต้องให้มีความทนทานแข็งแรงมากขึ้น อีกเรือ่งหนึง่
เมื่อตะกี้ท่านประธานบอกว่าจะท าฝายเพ่ือกักเก็บน้ าในช่วงฤดูแล้ง ในลักษณะท าฝาย
จากประสบการณ์ที่เคยเห็นในคลอง ถ้าหากว่าท าเป็นฝายน้ าล้นคือในระบบที่มันท าฝาย
แบบไม่ถาวรไม่เป็นไรถ้าท าแล้วมันมีน้ าล้น แต่ในลักษณะการท าฝายนิยมท าเป็นฝายแม้
เพ่ือต้องการกักเก็บน้ า มันพอใช้ในช่วงฤดูแล้งตรงนั้น ไม่อาจกระทบเท่าไหร่ และผม
อยากจะปรึกษาท่านรองปลัดอีกเรื่องปัจจุบันท่านรองปลัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ฝากเรื่องที่ 
อบต.หมู่ที่ 3 พูดคือถ้าหากว่าเราพัฒนาต าบล องค์กรอะไรก็แล้วแต่มันต้องสัมพันธ์กับ
ของกรมอุตุด้วยมันเป็นปัจจัยส าคัญเลยเดี๋ยวนี้ คือถ้าหากว่าผมดูทีวีเมื่อสัก 2 –  3 วัน 

/ก่อน เขาว่า..... 
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ก่อน เขาว่าพายุลูกนี้อาจเป็นลูกท้ายสุดแล้ว เพราะฉะนั้นวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จะ
หมดไปตามประกาศ จะเปลี่ยนฤดูกาลไปเป็นทางตะวันออก ผมอยากฝากเรื่องหนึ่งคือ
เขื่อนในปัจจุบันนี้ประตูน้ ามันเปิดอยู่แล้วยิ่งในปัจจุบันด้วยคือน้ าฝนพอหยุดตกมันไม่
เหมือนเมื่อก่อนแล้ว เดี๋ยวนี้หยุดตกสัก 1 เดือนน้ าเริ่มลดจนกระทั่งไม่มีน้ า ฉะนั้นฝากให้
ท่านรองปลัดไปคิดดูว่าให้ช่าง อบต. ลงไปดูว่าเราจะท าอย่างไรถ้าจะปิดก็ปิดไม่ได้ 
เพราะถ้ามันมีเศษขยะเยอะไปอยู่ที่ประตูน้ าเยอะหมด เมื่อก่อนนายกจ้างเหมาเอาไม้ขึ้น 
เผาบริเวณตรงนั้นแหละ มันจะปิดเขื่อนได้ ฝากท่านรองปลัดว่าแน่นอนที่สุดน้ าจะ
กระทบไปยังหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8 เราควรจัดการแต่เนินๆ ดีกว่าว่าจะกักเก็บน้ ากันอย่างไร 
ขอบคุณครับ 

นายนิคม  สวนศร ี  เรียนท่านประธานที่เคารพ อยากขอร้องท่านรองปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกว่าผมเคยบอก 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  ท่านนายกมาสัก 3 –  4 ครั้งแล้ว ท่านท าให้เต็มที่ไปเลยที่ตั้งมอเตอร์ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  ผมคิดว่าถ้ามีงบประมาณมากก็ให้น าเข้าสภาไปเลย ส่วนหมู่ที่ 3 เรื่องคูระบายน้ าของ 
ประธานสภา อบต. บ้านเกาะจาก ยาวไม่เกิน 200 เมตร ก็เข้าสภาไปเลย 
นายนิคม  สวนศร ี  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมพาท่านไปดูแล้วครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3   
นายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายเอกพจน์ ตันประเสริฐเลิศ ส.อบต.หมู่ที่ 9 อยากถาม  
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ท่านรองปลัดเรื่องถังกรองน้ าบ้านนายสมยศ จะซ่อมวันไหนครับเดี๋ยวน้ าจะเป็นสนิม

หมด 
นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ จะท าการซ่อมให้แล้วครับแต่ว่าติดที่ว่าไม่ได้รับมอบให้ อบต. 
รองปลัด อบต. เมื่อรับมอบแล้วผมให้กองช่างเข้าไปด าเนินการเลยครับ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  อย่างน้อยๆ ขอร้องเพ่ือนสมาชิกถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาบอกท่านได้เลยนะครับ 
ประธานสภา อบต.  
นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ ส าหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตอนนี้ที่ท าขอ 
รองปลัด อบต. อนุญาตใช้พ้ืนที่รอท่านนายอ าเภออนุมัติ น่าจะผ่านนะครับเพราะว่าวันนี้ขึ้นไปคุยกับ

ปลัดอ าเภอให้เปลี่ยนตัวหนังสือนิดหนึ่งคิดว่าน่าจะอนุญาตคงจะได้ก่อสร้างต่อไป และ
โครงการที่ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปี 2564 ขอไป 4 โครงการ คือ 
1. สายบ่อน้ าร้อน 1 
2. สายบ่อน้ าร้อน 2 
3. สายบ้านควนตก 
4. สายทุ่งเจริญ 

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

ประชมุ 
 
 

/ปิดประชุม..... 
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ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 
 
 

ลงชื่อ      สมบูรณ ์  บินหมดู         ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายสมบรูณ์   บนิหมูด) 

                                        เลขานกุารสภา อบต.บ่อน้ าร้อน  
 
 
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) 


