
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้ารอ้น  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 7 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 7 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  2563 
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน มีมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมแนบท้าย
ประกาศนี้ 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

      ประกาศ ณ วนัที่  29  เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 

      
(นายสุทัศน์   ละเอียด) 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
 
 
 
 

  
  
  
  
  



ส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  ส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน    
สมัยสมัยวิวิสามัญ สมัยท่ี สามัญ สมัยท่ี 77  ประจ้าปี ประจ้าปี 25625633  

ครั งท่ี ครั งท่ี 1010//25625633  
วันวันจันทร์จันทร์ ท่ี ท่ี 77  ธันวาคมธันวาคม  25625633  เวลา เวลา 1100..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   ชว่ยสงคราม 
3 นายสมบรูณ์   บนิหมูด เลขานกุารสภา อบต. ลาป่วย 
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 ลากิจ 
12 นายเอกพจน ์  ตนัประเสริฐเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 เอกพจน์  ตนัประเสริฐเลศิ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายสมบรูณ์   บนิหมูด เลขานกุารสภา อบต. ลาป่วย 
2 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ลากิจ 
3 นายสมบรูณ์   ศรีเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ลากิจ 
4 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ลากิจ 
5 นายโลม   พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ลากิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายยศดนัย  หมาดเสน็ รองปลดั อบต. ยศดนัย  หมาดเส็น 
 

 

 

 

 

 

/นายสุทัศน์..... 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.05  น. 
นายสุทัศน์ ละเอียด  วันนี้เลขานุการสภา อบต.บ่อน้ าร้อน ไม่มี เนื่องจากลาป่วย จึงขอให้ที่ประชุมคัดเลือก 
ประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.บ่อน้ าร้อน ชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่แทนเลขานุการสภา อบต .     

บ่อน้ าร้อน ขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะมาท าหน้าที่ดังกล่าวด้วยครับ 
นายนิคม  สวนศรี เสนอ นายวุฒิ  ศรีประสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 ผู้รับรอง 
 ๑. นายสมกิจ   ทองนวล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
 ๒. นายเอกพจน์   ตันประเสริฐเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
นายสุทัศน์ ละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเลขานุการสภา อบต.บ่อน้ าร้อน ชั่วคราว อีกหรือไม่ครับ หาก 
ประธานสภา อบต. ไม่มีถือว่านายวุฒิ  ศรีประสิทธิ์ เป็นเลขานุการสภา อบต.บ่อน้ าร้อน ชั่วคราว ขอเชิญ

นายวุฒิ  ศรีประสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 มาท าหน้าที่เลขานุการสภา อบต.   
บ่อน้ าร้อน ชั่วคราว ขอเชิญครับ  

นายวุฒิ   ศรีประสิทธิ์ เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว จึงได้เชิญนาย 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว สุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา อบต.บ่อน้ าร้อน ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระเชิญ

ครับ                                                                                                                                 
นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  วันนี้ 
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 7 ประจ าปี 2563 

ครั้งที่ 10/2563 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน สมัยวิสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 6 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้

ส่งให้ท่านแล้วนั้น  โปรดได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการ
แก้ไขรายละเอียดเพ่ิมเติมบ้างครับ หรือว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ครับ 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 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565) ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6/2563 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
ข้อพิจารณา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

 ข้ อ  10  ให้ เ พ่ิ มความต่ อ ไป เป็ นข้ อ  22/1  และข้ อ  22/2  ของระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรั ฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อน  าร้อนให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตร 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญเพื่อนสมาชิกดูรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565) ฉบับ 
ประธานสภา อบต. เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ตามเอกสารที่

ส่งให้เพ่ือนสมาชิกไปแล้วนะครับ เชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงให้
เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจสักนิดนะครับ เชิญครับ 

นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายยศดนัย หมาดเส็น  
รองปลัด อบต. ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผมขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมนิดหนึ่งนะครับ 

โครงการที่น ามาปรับแผนครั้งนี้คือเป็นโครงการที่เราได้ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปี 
2565 จ านวน 4 โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในปี 2565 เราจึงมีความ
จ าเป็นจะต้องมาปรับแผนให้อยู่ในปี 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้นะครับ 

 ให้ท่านสมาชิกดูหน้าที่ 3 นะครับ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านควนตก –  ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 –  2565) หน้าที่ 159 ล าดับที่ 4 ในปี 2563 งบประมาณ 7,000,000 
บาท, ปี 2564 งบประมาณ 7,000,000 บาท และปี 2565 7,000,000 บาท 
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนตก –  อ่าวมุด 
หมู่ที่ 6 ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  ในปี 2565 งบประมาณ 
9,994,000 บาท 
 

/- โครงการ..... 
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 - โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ่อน้ าร้อน 1 หมู่ที่ 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 –  2565) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 60 ในปี 2564 งบประมาณ 300,000 
บาท 
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 

 2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อน ้าร้อน 1 หมู่ที่ 7 
ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในปี 2565 งบประมาณ 6,213,000 
บาท 

 - โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ่อน้ าร้อน 1 หมู่ที่ 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 –  2565) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 60 ในปี 2564 งบประมาณ 300,000 
บาท 
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 

 3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อน ้าร้อน 2 หมู่ที่ 7 
ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในปี 2565 งบประมาณ 4,565,000 
บาท 

 ทั้งหมดที่เราของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 24 ล้านกว่า
บาทนะครับ คือขอเปลี่ยนแปลง จ านวน 3 โครงการ และเพ่ิมเติมแผนอีก 1 โครงการ 
ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ครับ ที่ขอเปลี่ยนแปลงเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไม่ใช่เงินงบประมาณของ อบต. นะครับ  
ประธานสภา อบต. เป็นเงินขอนอกงบประมาณไม่รู้ว่าจะได้หรือว่าไม่ได้นะครับ คือต้องมาเปลี่ยนแปลงตั้งไว้

ก่อนเพ่ืองบประมาณผ่านมาจะได้ด าเนินการได้เลย หรืองบประมาณจะได้หรือไม่ได้อีก
เรื่องหนึ่งท าให้สอดคล้องและถูกต้องตามระเบียบไว้ก่อนนะครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด สมาชิกฯ ท่านใด ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565)  
ประธานสภา อบต. ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6/2563 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน      

ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติดังนี้  
  ๑.   เหน็ชอบ  จ านวน     7   เสียง 
  ๒.   ไมเ่หน็ชอบ  จ านวน      -   เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน      -   คน 

 

3.2 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565) ฉบับเพ่ิมเติม    
ฉบับท่ี 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
ข้อพิจารณา 
- 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 าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อน  าร้อนให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตร 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญเพื่อนสมาชิกดูรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565) ฉบับ 
ประธานสภา อบต. เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ตามเอกสารที่ส่งให้

เพ่ือนสมาชิกไปแล้วนะครับ เชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงให้เพ่ือน
สมาชิกได้เข้าใจสักนิดนะครับ เชิญครับ 

นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายยศดนัย หมาดเส็น  
รองปลัด อบต. ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผมขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมนิดหนึ่งนะครับ 

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งเจริญ หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อน้ าร้อน 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในปี 2565 งบประมาณ 3,591,000 บาท เป็นโครงการที่
ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปอีก 1 โครงการ ซึ่งไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงต้องขอ
เพิ่มเติมแผนนะครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ส าหรับโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งเจริญ หมู่ที่ 6 ต าบล  
ประธานสภา อบต. บ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในปี 2565 งบประมาณ 3,591,000 บาท ถ้า

หากเราได้งบประมาณมาเราก็ไม่ต้องเพ่ิมเติมแผนอีกสามารถด าเนินโครงการได้เลย 
โครงการที่มาเพ่ิมเติมนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบต. แต่เป็นโครงการที่ขอรับเงิน
อุดหนุนไป  

นายสุทัศน์ ละเอียด สมาชิกฯ ท่านใด ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565)  
ประธานสภา อบต. ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติดังนี้  
  ๑.   เหน็ชอบ  จ านวน     7   เสียง 
  ๒.   ไมเ่หน็ชอบ  จ านวน      -   เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน      -   คน 
 
 
 

/ปิดประชุม..... 
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ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติอื่นๆ 
นายสุทัศน์ ละเอยีด ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอกีบ้างไหมครบั ถา้ไมม่ีผมขอขอบคุณทา่นทีเ่ข้าร่วมประชมุ 
ประธานสภา อบต. ในวันนี้ ผมขอปดิการประชมุ นายสุทศัน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.  จึงขอปดิการ

ประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 
 
 

ลงชื่อ      วุฒ ิ  ศรปีระสิทธิ ์        ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายวฒุิ   ศรีประสิทธิ์) 

                   สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบอ่น้ าร้อน หมู่ที ่4 ท าหน้าที ่
                                   เลขานกุารสภา อบต.บ่อน้ าร้อน ชั่วคราว 
 
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) 


