
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 8 ประจ้าปี พ.ศ.2563 
--------------------------------- 

 

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 8 ประจ้าปี 2563 ครั งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  
2563 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี 2564 เมื่อวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ จึงประกาศรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 8 ประจ้าปี 2563 ครั งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 
29 ธันวาคม  2563 รายละเอียดปรากฏตามส้าเนารายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

      ประกาศ ณ วนัที่  15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖4 
 

      
(นายสุทัศน์   ละเอียด) 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลบ่อน า้ร้อน 
 
 
 

  
  
  
  
  
  



ส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  ส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน    
สมัยสมัยวิวิสามัญ สมัยท่ี สามัญ สมัยท่ี 88  ประจ้าปี ประจ้าปี 25625633  

ครั งท่ี ครั งท่ี 1111//25625633  
วันวันอังคารอังคารท่ี ท่ี 2929  ธันวาคมธันวาคม  25625633  เวลา เวลา 1144..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. สมบูรณ ์  บินหมดู 
4 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สุวิทย์   ไชยภักดี 
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 นายส้าราณ   ใจมุ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ส าราณ   ใจมุง่ 
9 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ยาพาด  สะเละ 

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 
 -  ไม่ม ี
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายยศดนัย  หมาดเสน็ รองปลดั อบต. ยศดนัย  หมาดเส็น 
 

เร่ิมประชุมเวลา  14.05  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บ่อน ้าร้อน ตรวจสอบจ้านวนสมาชิกสภาผู้มาประชุมเมื่อมีผู้มา

ประชุมครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญนายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.บ่อน ้าร้อน 
ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี    
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นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  วันนี  
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 8 ประจ้าปี 2563 

ครั งที่ 11/2563 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 

 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
- ส้านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ฝากบอกเรื่องการท้าบุญขึ นปีใหม่ในวันที่ 
30 ธันวาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เพ่ือแจ้งให้ท่านสมาชิก 
ทุกท่านทราบนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยวิสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 7 ประจ้าปี 2563 ครั งที่ 10/2563 เมื่อวันจันทร์ท่ี 7 ธันวาคม 2563 ได้ส่ง

ให้ท่านแล้วนั น  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 
ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.1 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จ้านวน 3 
โครงการ งบประมาณทั งสิ น 1,449,000.๐๐.- บาท ดังนี  
1.1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ความ
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 0.15 เมตร หรือ
พื นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร     
(ช่วงที่ 1 ระยะทาง 110 เมตร, ช่วงที่ 2 แยกขวา ระยะทาง 50 เมตร) วางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จ้านวน 2 จุด 
16 ท่อน รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เลขที่ 
3/12/2563 ระยะเวลาด้าเนินการ 60 วัน จ้านวนเงิน 479,000 บาท  
1.2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าช้าง หมู่ที่ 6 ความกว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 82 เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 0.15 เมตร หรือ พื นที่
ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เลขที่ 
2/12/2563 ระยะเวลาด้าเนินการ 60 วัน จ้านวนเงิน 250,000 บาท  

/1.3) โครงการ..... 
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1.3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายภิญโญ  (ช่วงที่ 1)   
หมู่ที่ 8 ความกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 235 เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 
0.15 เมตร หรือ พื นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 
0.50 เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 
เมตร จ้านวน 3 จุด 23 ท่อน และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เลขที่ 1/12/2563 ระยะเวลาด้าเนินการ 60 วัน จ้านวนเงิน 
720,000 บาท  
ข้อพิจารณา 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม   (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี  
(1) ให้กระท้าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท้าเพ่ือบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั งนี  
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก้าหนด 
(๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓)  ให้กันเงินสะสมส้ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงประมาณรายจ่ายประจ้าปีนั น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ น 
(4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด้าเนินการ
ก่อหนี ผูกพันให้เสร็จสิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด้าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอันพับไป 
     ทั งนี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค้านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรติภาพในระยะยาว 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญเพื่อนสมาชิกดูรายละเอียดโครงการของแต่ละโครงการนะครับ เชิญครับ 
ประธานสภา อบต.  
นายนิคม  สวนศร ี เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 นายนิคม  สวนศรี ส.อบต.หมู่ที่ 3 โครงการทั ง 3 โครงการ ผมลงพื นที่มาหมดแล้วนะ

ครับ ผมทราบดีว่าทุกหมู่บ้านมีปัญหากันทั งนั น ที่ผมได้ไปมานะครับมีหมู่ที่ 2 ผมว่า
สมควรท้าได้แล้วจริงๆ นะครับ กับหมู่ที่ 6 แต่หมู่ที่ 8 ผมว่าที่ขอเปิดประชุมวิสามัญครั ง
นี เรื่องมีอยู่ว่าถนนหนทางล้าบากจริงไม่ สมควรที่จะท้าสายไหนก่อนหลัง ที่ผมไปดูหมู่ที่ 
6 กับหมู่ที่ 2 สมควรท้าจริงๆ เพราะเป็นพื นที่บุกเบิกชาวบ้านสัญจรไปมาล้าบาก แต่
หมู่ที่ 8 ผมว่าไม่สมควร แล้วแต่เพื่อนสมาชิกนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายสุทัศน์ ละเอียด ครับ สุดแล้วแต่เพื่อนสมาชิกนะครับ ท่านอื่นใครมีอะไรอีกไหมครับ เชิญครับ  
ประธานสภา อบต.  
นายสุวิทย์  ไชยภักดี  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 นายสุวิทย์ ไชยภักดี ส.อบต.หมู่ที่ 2 ก่อนอื่นขอขอบคุณท่านรองปลัด รักษาราชการ

แทนปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ที่ได้น้าถนน
สายมัสยิด (ช่วงที่ 2) เข้าสภา เพราะผมเองก็ดันมาเกือบ 2 ปี แล้ว ถ้าสมัยก่อนได้เข้า
สภาก็คงไม่มีคนพิการล้มรถนะครับ ถ้าท้าตอนที่ท่านนายกอยู่ ขอบคุณครับ 

นายนิคม  สวนศร ี เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 นายนิคม  สวนศรี ส.อบต.หมู่ที่ 3 ผมเห็นด้วยครับเรื่องการพัฒนา แต่ต้องดูก่อนว่า

อะไรส้าคัญก่อนที่มีปัญหาจริงๆ หมู่บ้านอื่นเขาก็มีปัญหามากกว่านี ไหมไม่ใช่ว่าล้าเอียง
นะครับ ใครได้ก็เหมือนกันเป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้ว แต่ว่าอะไรส้าคัญก่อน ที่ตรงนั น
จ้าเป็นต้องท้าตอนนี ไหม หมู่ที่ 6 เขาล้าบากจริงๆ พ่อค้าแม่ค้าท้างานล้าบากเวลาฝนตก 
ผมว่าสมควรท้าครับ แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราสมควรดูใช่ไหมว่าแต่อย่าอาศัยจังหวะนี 
ในการด้าเนินการนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านอื่นใครมีอะไรอีกมัยครับ เชิญครับ  
ประธานสภา อบต.  
นายยาพาด  สะเละ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 นายยาพาด  สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 คือหลังจากที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 3 ได้ท้วงติงเรื่อง

การท้างบประมาณตรงนี  ผมอยากให้ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ชี แจงถึงโครงการว่ามีความจ้า
เป็นมากน้อยเพียงไหน เพื่อให้เพ่ือนสมาชิกได้พิจารณา ขอบคุณครับ 

นายโลม  พันธรัตนสงคราม  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 นายโลม  พันธรัตนสงคราม ส.อบต.หมู่ที่ 8 ที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 3 ท้วงติงเมื่อสักครู่นี นะ

ครับ ถนนสายบ้านนายภิญโญ (ช่วงที่ 1) สมาชิกหมู่ที่ 3 ว่ามันไม่ส้าคัญ ผมว่าส้าคัญ
มากครับ เพราะชาวบ้านใช้สัญจรไปมาในการท้ามาหากิน ไม่ใช่เฉพาะหมู่ที่ 8 แต่มี   
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ด้วยครับ นี่ก็หลายสมัยแล้วที่ไม่ได้ท้า ผมเองขอให้เพ่ือน
สมาชิกทุกท่านพิจารณาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านอื่นใครมีอะไรอีกมัยครับ เชิญครับ  
ประธานสภา อบต.  
นายนิคม  สวนศร ี เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 นายนิคม  สวนศรี ส.อบต.หมู่ที่ 3 ที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 8 พูดนะครับ ผมไม่ใช่คัดค้านแต่

ว่าความเหมาะสมตรงไหนที่ต้องท้าก่อนหลังครับท่านสมาชิก ผมไม่ใช่ท้วงติงว่าจะท้าไม่
ท้า เรื่องการพัฒนามันเป็นเรื่องของสมาชิกอยู่แล้ว แต่ตรงไหนมันส้าคัญกว่าเท่านั นเอง 
ผมว่าถนนสายบ้านนายภิญโญมีสภาพดีอยู่ครับ เพ่ิงบดอัดถนน แต่ช่วงนี ผมว่าควรท้า
สายไหนที่ล้าบากก่อน ตรงไหนที่ตกค้างอยู่ แต่ผมว่าอะไรส้าคัญกว่ากัน มองความ
เหมาะสมดีกว่า ผมไม่ได้ท้าทายไปดูได้เลยครับว่าถนนบางสายหรือบางซอยยังล้าบาก
กว่า แต่การพัฒนาก็สมควรท้าท่านโลมพูดถูกครับ 
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นายสุทัศน์ ละเอียด ผมขอให้เพื่อนสมาชิกอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทีละโครงนะครับ  
ประธานสภา อบต.  
นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เมื่อไม่มีในญัตติขออนุมัติใชจ้่ายเงิน  
ประธานสภา อบต. สะสม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จ้านวน 3 โครงการ งบประมาณทั งสิ น 

1,449,000.๐๐.- บาท ดังนี  
1.1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ความ
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 0.15 เมตร หรือ
พื นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร     
(ช่วงที่ 1 ระยะทาง 110 เมตร, ช่วงที่ 2 แยกขวา ระยะทาง 50 เมตร) วางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จ้านวน 2 จุด 
16 ท่อน รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เลขที่ 
3/12/2563 ระยะเวลาด้าเนินการ 60 วัน จ้านวนเงิน 479,000 บาท  

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้อนุมัติจ่าย      
ประธานสภา อบต. ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิด (ช่วงที่ 2) หมู่ท่ี 2  

จ้านวนเงิน  479,0๐๐.๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    คน    
 

1.2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าช้าง หมู่ที่ 6 ความกว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 82 เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 0.15 เมตร หรือ พื นที่
ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เลขที่ 
2/12/2563 ระยะเวลาด้าเนินการ 60 วัน จ้านวนเงนิ 250,000 บาท  

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้อนุมัติจ่าย      
ประธานสภา อบต. ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าช้าง หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 2  

จ้านวนเงิน  250,0๐๐.๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑2   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    คน    
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1.3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายภิญโญ(ช่วงที่ 1)      
หมู่ที่ 8 ความกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 235 เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 
0.15 เมตร หรือ พื นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 
0.50 เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 
เมตร จ้านวน 3 จุด 23 ท่อน และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เลขที่ 1/12/2563 ระยะเวลาด้าเนินการ 60 วัน จ้านวนเงิน 
720,000 บาท  

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้อนุมัติจ่าย      
ประธานสภา อบต. ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายภิญโญ        

(ช่วงที่ 1) หมู่ท่ี 8  จ้านวนเงิน  720,0๐๐.๐๐  บาท  ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน    1    คน   (นายนคิม  สวนศรี)    

 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติอื่นๆ 
นายสุทัศน์ ละเอยีด ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอกีบ้างไหมครบั เชญิครับ 
ประธานสภา อบต.  
นายยาพาด  สะเละ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที ่6 นายยาพาด สะเละ ส.อบต.หมู่ที่6 ผมขอปรึกษาอีกนดิหนึ่งครับหลังจากที่ผมนั่งดูตวัเลข

เมื่อสักครู่วา่ท้าไมโครงการของหมู่ที ่ 6 งบประมาณ 250,000 บาท แต่ตวัเลขทีท่าง
กองช่างประมาณการมาผมเห็น 245,000 บาท ผมอยากให้แก้ไขตวัเลขถูกต้องครับ
ท่านรองปลดั 

นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ จริงๆ โครงการมีตัวเลขงบประมาณจริง 250,000 
รองปลัด อบต.ครับ  บาท แต่เราตั งไว้ในแผน 250,000 บาท ทางผมให้กองช่างประมาณการให้ได้ 

250,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ 245,000 บาท เป็นเนื องาน + กับป้าย
โครงการ 5,000 บาท รวมเป็น 250,000 บาท ครับ 

นายสุวิทย์  ไชยภักดี  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที ่2 นายสุวิทย ์ไชยภักดี ส.อบต.หมู่ที่ 2 ผมขอขอบคุณท่านรองปลดัอีกครั งหนึง่ครบั 
นายยาพาด  สะเละ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที ่6 นายยาพาด สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 มอีีกเรื่องหนึ่งครับผมฝากเรื่องประตูเขือ่นด้วยครับ 
นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 6 หลังจากเปิดท้าการผมจะให้  
รองปลัด อบต.    กองช่างประมาณการให้ครับ ขอบคุณครับ 
นายนิคม  สวนศร ี เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 นายนิคม สวนศรี ส.อบต.หมู่ที่ 3 ที่ท่านยาพาดเสนอมาถูกต้องครับ ก็คือถึงช่วง

หน้าแล้งแล้วครับ มันเป็นปัญหาเยอะมากครับไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ ในเรื่องน ้าครับ 
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นายสมกิจ  ทองนวล  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที ่7 นายสมกิจ  ทองนวล  ส.อบต.หมู่ที ่ 7 ถนนสายพรุเตียวที่ทางเขา้สระน ้าตอนนี รถวิ่ง

ไม่ได้แลว้ ถนนเกอืบขาดแลว้ ท่านรองปลดัลงไปดเูถอะครับ ช่วยแก้ไขใหห้น่อยครบั 
นายสุทัศน์ ละเอยีด ถนนสายนี เข้าขอ้บัญญตัิไวแ้ล้วครบัท่านสมาชิกหมู่ที ่7 ตอนนี รอเงินเข้าอยูค่รับ 
ประธานสภา อบต.  
นายเอกพจน์  ตันประเสริฐเลิศ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที ่9  นายเอกพจน ์ ตนัประเสริฐเลิศ ส.อบต.หมู่ที ่9 เรื่องโรงเก็บน า้ที่บ้านนายสุขุม มนัจะล้ม

แล้วครับ ให้ท่านรองปลดัช่วยแก้ไขปัญหาใหห้นอ่ยครบั 
นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ ครับผมให้กองช่างด้าเนินการให้ครับ อีกเรื่องหนึ่งคืองานจัด  
รองปลัด อบต.  เก็บค่าน ้าของหมู่ที่ 7 บ้านนายวิเชียร จงรักษ์ ทางน้องเก็บน ้าบอกว่ามีการใช้น ้าเยอะ

แต่มาตรวัดน ้าไม่หมุน ไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรดีครับท่านสมาชิก 
นายสุทัศน์ ละเอยีด เดี๋ยวเราคุยกันรอบนอกดีกวา่นะครับทา่นรองปลดั 
ประธานสภา อบต.  
นายสุทัศน์ ละเอยีด ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอกีบ้างไหมครบั ถา้ไมม่ีผมขอขอบคุณทา่นทีเ่ข้าร่วมประชมุ 
ประธานสภา อบต. ในวันนี  ผมขอปดิการประชมุ นายสุทศัน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.  จึงขอปดิการ

ประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา   14.40  น. 
 
 

ลงชื่อ      วุฒ ิ  ศรปีระสิทธิ ์        ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายวฒุิ   ศรีประสิทธิ์) 

                   สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลบอ่น ้าร้อน หมู่ที ่4 ท้าหน้าที ่
                                   เลขานกุารสภา อบต.บ่อน า้ร้อน ชั่วคราว 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  ไดต้รวจรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
 

ลงชื่อ          ยาพาด  สะเละ            ประธานกรรมการ 
                                                    (นายยาพาด  สะเละ) 
 

ลงชื่อ          สมบรูณ์  บนิหมูด          กรรมการ 
                                                    (นายสมบูรณ์   บินหมดู) 
 

ลงชื่อ      โลม   พันธรตันสงคราม       กรรมการ 
                                                 (นายโลม  พันธรตันสงคราม) 
 
 
 

/รายงานการ.... 
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รายงานการประชุมครั้งนี้  สภาได้รบัรองแลว้เมือ่วนัที่.                                          . 
 

ลงชื่อ        สุทัศน์  ละเอียด             ประธานสภา อบต. 
                                                 (นายสุทัศน์   ละเอียด) 


