
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ้าปี พ.ศ.2564 
--------------------------------- 

 

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  
2564 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี 2564 เมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
 

 อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล         
บ่อน ้าร้อน จึงประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามส้าเนารายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

      ประกาศ ณ วนัที่  10  เดือนมิถนุายน  พ.ศ.๒๕๖4 
 
 

       
(นายสุทัศน์   ละเอียด) 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลบ่อน า้ร้อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน    
สมัยสามัญ สมัยสมัยสามัญ สมัยท่ี ท่ี 22  ประจ้าปี ประจ้าปี 25625644  

ครั งท่ี ครั งท่ี 22//25625644  
วันวันอังคารอังคารท่ี ท่ี 22  มีนาคมมีนาคม  25625644  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 ลากิจ 
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 ลากิจ 
12 นายเอกพจน ์  ตนัประเสริฐเลิศ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 เอกพจน์  ตนัประเสริฐเลศิ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายสมบรูณ์   ศรีเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ลากิจ 
2 นายโลม   พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ลากิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายยศดนัย  หมาดเสน็ รองปลดั อบต. ยศดนัย  หมาดเส็น 
2 นายชยพล  สองสัน ผู้อ้านวยการกองช่าง ชยพล  สองสนั 

 

เร่ิมประชุมเวลา  14.05  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บ่อน ้าร้อน ตรวจสอบจ้านวนสมาชิกสภาผู้มาประชุมเมื่อมีผู้มา

ประชุมครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญนายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.บ่อน ้าร้อน 
ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี    

/นายสทุัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  วันนี  
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี 2564 

ครั งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 

 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 - ขอเพ่ิมญัตติ 3.5 ขอความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนสนามฟุตซอลพร้อมโรง
คลุม งบประมาณ 12 ล้านบาท  ประกอบด้วย สนามฟุตซอลพร้อมโรงคลุม (หลังคา) 
ขนาด 60 x 60 ตารางเมตร หรือเนื อที่ 2 ½  ไร ่

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยแรก ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้

ส่งให้ท่านแล้วนั 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  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จ้านวน 6 
โครงการ งบประมาณทั งสิ น 8,479,900.๐๐.-  บาท  ดังนี  
1) โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านเกาะจาก  
    - โดยท้าการก่อสร้าง ณ จุดเริ่มต้นบริเวณพิกัด 47N NJ 0555773, 0821283     
ท้าการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 2 เมตร ความยาว 2 เมตร ความ
ลึก 1.50 เมตร เชื่อมต่อปากท่อระบายน ้าเดิม และท้าการก่อสร้างคูระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 0.90 x 1.30 เมตร ระยะทาง 132 เมตร (ความกว้างภายในไม่
น้อยกว่า 0.60 เมตร ความสูงภายในไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ความหนาคอนกรีต 
0.15 เมตร ฝาระบายน ้าความหนา 0.15 เมตร) รายละเอียดต่างๆ ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อนและบัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง พร้อมปักป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ ระยะเวลาด้าเนินการ 120 วัน งบประมาณ 
969,900.00 บาท 

/2) โครงการ..... 
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2) โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองเรือโกลน 
หมู่ท่ี 5 ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

           - โดยท้าการก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
               ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 375.00 เมตร  
         ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน       กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 450.00 เมตร  

ระยะทางรวม 825.00 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร 
พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต .บ่อน ้าร้อน 
(ระยะเวลาด้าเนินการ 90 วัน)  งบประมาณ 2,711,000.00 บาท 
3) โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายผา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่  6 ต้าบล        
บ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
    - โดยท้าการบุกเบิกถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร หรือ
พื นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์แล้ว
เสร็จ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ่อน ้าร้อน(ระยะเวลาด้าเนินการ 60วัน) 
งบประมาณ 493,000.00บาท 
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเจริญ –  พรุเตียว หมู่ที่ 6  
    - โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
168.00 เมตร ความหนาคอนกรีต 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื นที่ผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า 672.00 ตารางเมตร ปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ระยะเวลาด้าเนินการ 60 วัน 
งบประมาณ  495,000.00 บาท 
5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่ายาง หมู่ที่ 7 ต้าบล         
บ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
    - โดยท้าการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้างผิวจราจร 
4.00 เมตร ความยาว 535.00 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,140.00 
ตารางเมตร พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต .
บ่อน ้าร้อน (ระยะเวลาด้าเนินการ 90 วัน) งบประมาณ 1,616,000.00 บาท 
6) โครงการขยายท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9  
    - โดยท้าการก่อสร้างโรงสูบน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50x2.00x2.50 เมตร 
พิกัด 47N NJ 0551555, 0819579 แล้วติดตั ง ปั๊มสูบน ้าหอยโข่งขนาด 15 HP 
สูบน ้าจากสระเก็บน ้าพรุเตียว หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง ใช้ท่อประปาชนิด PVC ชั น 8.5 
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ ว ระยะทาง 4,600 เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบ
ตามแบบแปลน ส่งน ้าไปเก็บพักไว้ ณ ถังเก็บน ้าบ่อนา หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม พิกัด 47N 
NJ 0555211, 0819249 และท้าการก่อสร้างโรงสูบน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
1.50x2.00x2.50 เมตร ติดตั ง ปั๊มน ้าบาดาล (Submerse) ขนาด 2 HP พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ ใช้ท่อส่งน ้าประปาชนิด PVC ชั น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ ว  

/2) โครงการ..... 
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ระยะทาง 710 เมตร เพ่ือเก็บน ้าดิบไว้ ณ สระเก็บน ้าบ้านปากคลอง หมู่ที่ 9 พิกัด 
47N NJ 0555504, 0819471 หมู่ที่ 9 เพ่ือใช้ผลิตน ้าประปาต่อไป รายละเอียด
ตามแบบแปลนและบัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
(ระยะเวลาด้าเนินการ 120 วัน) งบประมาณ 2,195,000.00 บาท 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ชี แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภา อบต. 
นายสมบูรณ์ บินหมูด  เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ชี แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครับ  
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61  

  ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี  
 

(๑) ให้กระท้าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท้าเพ่ือบ้าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั งนี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่
กฎหมายก้าหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ    
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
     ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยาว 
     ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยให้ อปท. ถือปฏิบัติ ดังนี  
1. ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น้าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบกองทุน
ส่งเสริมกิจการของ อปท. แต่ละประเภท แล้วน้าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว แต่ยังไม่ได้ด้าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ 
ปัจจุบันที่สามารถน้าไปใช้ได้ 
 

 
/2. ก่อนจะนา้..... 
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2. ก่อนจะน้าเงินสะสมไปใช้ให้ อปท. กันเงินส้ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ นตามความจ้าเป็น 
โดยให้ค้านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง 
3. โครงการที่จะด้าเนินการต้องอยู่ในอ้านาจหน้าที่ด้านบริการชุมชนและสังคม และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. ให้ อปท. น้าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ้านาจหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน เช่น โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม การจราจร 
ระบบประปา แหลง่กักเกบ็น า้ฯ 
 

ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนต้าบล        
บ่อน ้าร้อน มีเงินสะสมดังนี  
1. เงินสะสมที่น้าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสิบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้อง
ส่งฝากแล้ว จ้านวน 19,608,315.99 บาท 
2. เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั งที่อยู่ระหว่างด้าเนินการและที่ยังไม่ได้
ด้าเนินการ จ้านวน 3,062,698.00 บาท 
3. ส้ารองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) จ้านวน 3,450,000.00 บาท 
4. ส้ารองกรณีสาธารณภัย จ้านวน 4,570,845.00 บาท 
5. คงเหลือเงินสะสมที่น้าไปใช้จ่ายได้ จ้านวน 8,524,772.99 บาท 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญเพื่อนสมาชิดดูรายละเอียดโครงการแต่ละโครงการนะครับ ทางเลขานุการสภา   
ประธานสภา อบต. อบต. ได้ส้าเนาส่งให้ทุกท่านแล้ว ขอให้เพ่ือนสมาชิกดูไปพร้อมๆ กัน นะครับ มีสมาชิก

ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้นะครับ 
นายสุทัศน์ ละเอียด ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564จ้านวน 6 โครงการ 
ประธานสภา อบต. งบประมาณทั งสิ น 8,479,9๐๐.๐๐.- บาท ผมขอหารือเพ่ือนสมาชิกในเรื่องการอนุมัติ

จ่ายขาดเงินสะสมว่าจะอนุมัติครั งเดียวหรือครั งละโครงการ เชิญเพื่อนสมาชิกเสนอครับ 
นายนิคม สวนศรี ผมนายนิคม  สวนศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ขอเสนอว่าให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  ครั งเดียวครับ 
นายสุทัศน์ ละเอียด มีเพื่อนสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ 
ประธานสภา อบต. อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั งเดียวครับ ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  1.   เหน็ชอบ  จ้านวน   10   เสียง 
  2.   ไมเ่หน็ชอบ  จ้านวน     -    เสียง 
  3.   งดออกเสียง จ้านวน     -    คน 
นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่  
ประธานสภา อบต. ประชุมให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้านวน 6 

โครงการ งบประมาณทั งสิ น 8,479,9000.00.- บาท เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน ยกมือครับ 

/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑0   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 
 

๓.2  ขอความเห็นชอบรับมอบฝายชะลอน ้าคลองสิเหร่ หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ ต้าบล        
บ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ข้อพิจารณา 
     ตามบันทึกการส่งมอบฝายชะลอน ้าคลองสิเหร่ หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ ต้าบลบ่อน ้าร้อน 
อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎร หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ ต้าบล   
บ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ส่งมอบฝายชะลอน ้าคลองสิเหร่ หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ 
ให้กับองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน เพ่ือสามารถดูแลบ้ารุงรักษาฝายชะลอน ้า
คลองสิเหร่ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นต่อไป 

นายสุทัศน์ ละเอียด เชิญท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ชี แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภา อบต.  
นายยาพาด  สะเละ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 

นายยาพาด  สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ส้าหรับโครงการขอความเห็นชอบรับมอบฝาย
ชะลอน ้าคลองสิเหร่ หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
เนื่องจากในปีที่แล้วท่านผู้ใหญ่บ้านได้ของบประมาณมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลมาท้าฝาย แล้วพอท้าไปท้ามาช่วงหน้าฝนมันก็เกิดการช้ารุด ซึ่งการท้าฝายเมื่อวัน
ก่อนที่ ส.อบต.หมู่ที่ 3 ได้อภิปรายเรื่องฝาย แต่เราท้าเผื่อเอาไว้ว่าสมมุติว่าเขื่อนไม่
สามารถที่จะกักเก็บน ้าได้ ในช่วงฤดูแล้งในปีนี  ผมลงไปวันก่อนในส่วนของข้างล่างที่พวก
น้องๆ รับเหมากันเสร็จไปแล้ว อีกอย่างปีที่แล้วก็ไม่ได้ซ่อมแซมพอช่วงหน้าฝนทุกปีก็มี
ไม้ซุง เศษขยะ แทงเขื่อนท้าให้เขื่อนพังอีกแต่ไม่เยอะ ผมไปดูแล้วมีรอยรั่วไม่มาก
เนื่องจากประตูเขื่อนปิดไม่สนิท ผมเลยเข้ามาปรึกษารองปลัด อบต. รักษาการท่าน
นายกว่าท้าอย่างไรดีหรือแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อน โดยเอาทรายใส่กระสอบแล้วหย่อนลง
ไปดู เพราะฉะนั นเรื่องของฝายชะลอน ้า ถ้าหากเราเกิดวิกฤตขึ นมาจริงๆ เราสามารถ
เลื่อนมอเตอร์สูบน ้าข้างล่างขึ นมาข้างบนได้ ถ้าบังเอิญว่าที่เราสูบอยู่ปัจจุบันสระหมู่ที่ 6 
ใช้ไม่ได้ก็สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่  
ประธานสภา อบต. ประชุมขอความเห็นชอบรับมอบฝายชะลอน ้าคลองสิเหร่ หมู่ที่ 6 บ้านสิเหร่ ต้าบล

บ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑0   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    เสียง 

/ที่ประชุม..... 
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3.3 ขอความเห็นชอบการใช้พื นที่เพ่ือก่อสร้างเป็นวัด ที่พักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์ 
ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ข้อพิจารณา 
     ตามหนังสือส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ที่ ตง 0034/1069 เรื่อง การ
ขอใช้พื นที่ป่าไม้เพื่อสร้างเป็นวัด ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีหนังสือมาจากส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ให้เพ่ือนสมาชิกให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภา อบต. การใช้พื นที่เพ่ือก่อสร้างเป็นวัด ที่พักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์ ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง เชิญท่านรองปลัดชี แจงครับ  
นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายยศดนัย หมาดเส็น  
รองปลัด อบต.  ต้าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ส้าหรับการขอความเห็นชอบการใช้พื นที่

เพ่ือสร้างเป็นวัด ที่พักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์ ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
ผมขอเรียนชี แจงนิดหนึ่ งว่าอ้านาจหน้าที่ตรงนี มันเป็นสถานที่ของกรมป่าไม้ 
เพราะฉะนั นอยากให้สมาชิกพิจารณาทบทวนเรื่องระเบียบสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นอ้านาจ
ของสภาไหม ถ้าอย่างไรขอให้ผู้อ้านวยการกองช่างชี แจงรายละเอียดตรงนี ว่าระเบียบ
เป็นอย่างไร สภามีสิทธิ์อนุมัติให้ท้าการก่อสร้างได้ไหม หรือว่ามันเป็นอ้านาจของกรมป่า
ไม้ ขอบคุณครับ 

นายชยพล สองสัน เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายชยพล  สองสัน  
ผู้อ้านวยการกองช่าง ต้าแหน่งผู้อ้านวยการกองช่าง คือกรณีนี นะครับ องค์การบริหารส่วนต้าบลต้องได้รับ

อนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อนจึงจะด้าเนินการได้ครับ 
นายสุทัศน์ ละเอียด เอาแบบนี นะครับ การใช้พื นที่เราการยกมือเห็นชอบก่อสร้างเป็นวัดดีกว่า ส่วนเรื่องของ  
ประธานสภา อบต. ป่าไม้ทางส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังค่อยไปว่ากันเอาเองได้ไหมครับ ก็ไม่ได้

ขัดกับระเบียบอะไรเลยนะครับ ในสภาเราเห็นชอบให้สร้างวัดก็เท่านั นเองนะครับ  
นายยาพาด  สะเละ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 นายยาพาด  สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ท่ีท่านรองปลัด อบต. รักษาการนายก อบต. บอก

ว่าเรื่องขอการใช้พื นที่ของกรมป่าไม้เพ่ือสร้างเป็นวัด ถ้าไปดูในญัตติคือการขอใช้พื นที่
ป่าไม้ส้านักสงฆ์เป็นวัด เพราะฉะนั นเราต้องอนุญาตใช้พื นที่ ณ ปัจจุบันนี ไม่ทราบว่า
ส้านักสงฆ์ของหมู่ที่ 7 จริงๆ แล้วปัจจุบันพื นที่ติดอยู่ในสาธารณประโยชน์หรือว่าเป็น
พื นที่ของป่าไม้ครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ผมได้พูดคุยกับหลายๆ ท่าน เหตุผลมีอยู่แบบนี ครับท่านยาพาดและเพื่อนสมาชิก คือ  
ประธานสภา อบต. ความเป็นจริงพื นที่เป็นของสาธารณประโยชน์ไม่ใช่ของป่าไม้ แต่ผมก็ไม่ทราบสาเหตุว่า

ท้าไมขอใช้พื นที่ป่าไม้ครับ เช่น ส้านักสงฆ์บ้านเคี่ยมเป็นป่าช้า เนื อที่ 21 ไร่กว่า เป็น
สาธารณประโยชน์ทั งหมดไม่ว่าทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ จด 
สปก.ทั งหมดไม่ได้เป็นของป่าไม้เลย ผมคุยกับท่านรองปลัดว่าท้าไมต้องขอใช้พื นที่ป่าไม้
ให้ยุ่งยากท้าไม 
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นายสมกิจ ทองนวล  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ   
ส.อบต.หมู่ที่ 7 ผมนายสมกิจ  ทองนวล ส.อบต.หมู่ที่ 7 คืออย่างนี นะครับการขออนุญาตพื นที่ป่าไม้มัน

มีประเด็นว่าวันก่อนผมไปประชุมมา ซึ่งพื นที่ของกันตังมันติดป่าไม้ ป่าชายเลน เมื่อดู
จากภาพรวมทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นบ้านแหลม ที่กันตังใต้ ก็ติดป่าชายเลนมันคลุม
ทั งหมดเลยครับ 

นายนิคม สวนศรี ผมนายนิคม  สวนศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 การตั งค้าถามว่าขอใช้พื นที่มันต้องขอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  จากป่าไม้ก่อนไหม มันมีปัญหาเหมือนที่ท่านรองปลัดพูดว่าต้องดูระเบียบอย่างรอบคอบ

ก่อน ขอบคุณครับ 
นายยาพาด  สะเละ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 นายยาพาด  สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 อีกนิดหนึ่งถ้าอย่างนั นที่สมาชิกสภาหมู่ที่ 7 พูดว่า

ท่านไปประชุมมามันเป็นพื นที่ภาพถ่ายทางอากาศ มันไปรวมกับพื นที่ป่าชายเลน ผมคิด
ว่าตรงนั นมันน่าจะเป็นป่าชายเลน แต่ปัจจุบันนี จากพื นที่ป่าชายเลนมันจะเป็นพื นที่ทับ
เขต พื นที่มันเป็นป่าชายเลนหรือป่าไม้ชายเลนเดิมตอนนี มันจะประกาศเป็นพื นที่เขต
ห้ามล่ามันคาบเกี่ยวกัน ถ้าขอเป็นญัตติอื่นได้ไม่ครับ  

นายสุทัศน์ ละเอียด เอาเป็นว่าผมขอใช้พื นที่ก่อสร้างเป็นวัด เราไม่ต้องอ้างถึงส้านักงานพระพุทธศาสนา  
ประธานสภา อบต. จังหวัดตรัง กรมป่าไม้ ได้ไหมครับ ตามระเบียบก็ไม่ได้ผิดอะไรครับ 
นายยาพาด  สะเละ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6  นายยาพาด  สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ตามหนังสือส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง 

ที่ ตง 0034/1069 เรื่อง การขอใช้พื นที่ป่าไม้เพื่อสร้างเป็นวัด ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2564 มันเป็นหนังสือที่รายงานมาจากส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังถ้าหากว่า
ระเบียบเขาเป็นอย่างนั น จะต้องขออนุญาตส้านักสงฆ์เป็นวัดจะต้องขออนุญาตใช้พื นที่
จากกรมป่าไม้ แต่ถ้าสมมติพื นที่ตรงนั นมันเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว เราต้องใช้
ระเบียบส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังในการที่จะขอใช้พื นที่ของกรมป่าไม้ ถ้า
เราขอพื นที่สร้างส้านักสงฆ์เป็นวัด โดยเราไม่ต้องอนุมัติพื นที่ป่าไม้ จากสภาเพ่ือเอา
รายงานการประชุมไปแนบขอกรมป่าไม้ 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีถนนสายของหมู่ที่ 7 ของท่านสมกิจ ทองนวล เมื่อวันก่อนที่เราขอป่าไม้เราก็ไม่ได้ผิด  
ประธานสภา อบต. อะไรเราขอไปเขาก็ไม่ให้ เราก็คืนงบประมาณกลับไปครับ  
นายยาพาด  สะเละ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 นายยาพาด  สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 เรื่องการขอใช้พื นที่ป่าไม้สร้างเป็นวัด หลังจากนั น

มติของสภาจะไปประกอบการขออนุญาตจากส้านักสงฆ์เป็นวัด ผมว่าน่าจะเป็นขั นตอน
แบบนี เขาแค่ต้องการอย่างนั น ขอมติสภาจากสภาเพ่ือไปประกอบการขออนุญาตจาก
ส้านักสงฆ์เป็นวัด ถ้าเขาไม่อนุมัติก็เป็นเรื่องของเขาการพิจารณาจะให้สร้างหรือไม่ให้
สร้างไม่ได้อยู่ที่อ้านาจสภาเพียงแต่เราขอความเห็นชอบไปของกรมป่าไม้ไปสร้างส้านัก
สงฆ์เป็นวัด 

 
/นายสุทัศน์..... 



–  9 –  
 
นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่  
ประธานสภา อบต. ประชุมขอความเห็นชอบการใช้พื นที่เพ่ือก่อสร้างเป็นวัด ที่พักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์ 

ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑0   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    คน    
 

3.4 ขอความเห็นชอบการใช้พื นที่เพ่ือก่อสร้างเป็นวัด ที่พักสงฆ์เคี่ยมงาม ต้าบล   
บ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ข้อพิจารณา 
     ตามหนังสือส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ที่ ตง 0034/1069 เรื่อง การ
ขอใช้พื นที่ป่าไม้เพื่อสร้างเป็นวัด ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่  
ประธานสภา อบต. ประชุมขอความเห็นชอบการใช้พื นที่เพ่ือก่อสร้างเป็นวัด ที่พักสงฆ์เคี่ยมงาม ต้าบล

บ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑0   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    คน    

 

3.5 ขอความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนสนามฟุตซอลพร้อมโรงคลุม 
งบประมาณ 12 ล้านบาท  ประกอบด้วย 
- สนามฟุตซอลพร้อมโรงคลุม (หลังคา) ขนาด 60 x 60 ตารางเมตร หรือเนื อที่ 2 ½  
ไร ่

นายนิคม สวนศรี ผมนายนิคม  สวนศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ไม่ทราบว่าตั งที่ไหนครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3   
นายยาพาด  สะเละ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 

ส.อบต.หมู่ที่ 6 นายยาพาด  สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 พื นที่หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง เดิม
เป็นพื นที่ของกรมธนารักษ์ ราชพัสดุ  สุดท้ายมาขึ้นกับโรงเรียนบ้านท่าส้มตอนที่ผมนั่ง
เป็นคณะกรรมการอยู่ ไม่ทราบว่าตอนนี้เขาถ่ายโอนให้กับ อบต. แล้วหรือยังครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ตอนนี เขาถ่ายโอนให้กับ อบต. แล้วครับ 
ประธานสภา อบต.  
นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่  
ประธานสภา อบต. ประชุมขอความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนสนามฟุตซอลพร้อมโรงคลุม 

งบประมาณ 12 ล้านบาท  ยกมือครับ 
/ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑0   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    คน    

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอืน่ๆ 
นายสุทัศน์ ละเอยีด ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอปญัหาอกีบ้างไหมครับ เชญิครบั 
ประธานสภา อบต.  
นายวุฒิ ศรีประสิทธิ ์ เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที ่4 นายวฒุิ ศรปีระสิทธิ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผมขอป้ายประชาสมัพันธห์้ามทิ งขยะสายหนา้วดั – 

ท่าแพขนานยนต์ สกั 2 ป้ายครับ มีประชาชนผ่านไปผา่นมาและยงัเปน็ถนนสายหลักอีก
ด้วย อีกอย่างถนนสายนั นทา้ใหม่ดูสะอาดตาและเพ่ือความสวยงามอีกดว้ยครับ 

นายชยพล สองสัน เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายชยพล  สองสัน  
ผู้อ้านวยการกองช่าง ต้าแหน่งผู้อ้านวยการกองช่าง ผมขอถามนิดหนึ่งว่ากรณีถนนสายนี ในการจัดเก็บขยะ

เป็นอย่างไร เห็นว่ามีคนนอกพื นที่มาทิ งขยะด้วยครับ 
นายยาพาด  สะเละ  เรียน ทา่นประธานสภา อบต. ท่านรองปลดั อบต. และเพื่อนสมาชกิทุกท่านนะครบั ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 นายยาพาด สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขยะเป็นปัญหามาตลอดไม่ว่าช่วงตัดหญ้าในวันที่ 5 

ธันวาคม หลังจากที่เราตัดหญ้าข้างถนนจะเห็นขยะข้างถนนเต็มไปหมดไม่ว่ามาจากเด็ก
นักเรียน ผมขอฝากอยู่ 3 เรื่องนะครับ 

 1. ขยะข้างถนน 
 2. ป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่ที่ 6 จ้านวน 2 ป้าย ซึ่งเป็นจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั งท้าให้

ประชาชนเสียชีวิตทุกปีบริเวณบ้านควน –  มัสยิด 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ทราบว่าศาลตัดสินว่าอย่างไรเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  
นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายยศดนัย หมาดเส็น  
รองปลัด อบต.  ต้าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล รายการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผมขอเรียน

ว่าศาลได้ตัดสินออกมาแล้วคือทางองค์การบริหารส่วนต้าบลแพ้คดีต้องจ่ายเงินตาม
โครงการพร้อมดอกเบี ยให้กับผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา 

นายชยพล สองสัน เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายชยพล  สองสัน  
ผู้อ้านวยการกองช่าง ต้าแหน่งผู้อ้านวยการกองช่าง ไม่ทราบว่ามีการระบุตัวบุคคลว่ามีคนผิดหรือว่าต้อง

รับผิดชอบ 
 นายสุทัศน์ ละเอียด ไม่ทราบว่าดอกเบี ยที่ต้องจ่ายองค์การบริหารส่วนต้าบลต้องรับผิดชอบหรือผู้ดูแล 
ประธานสภา อบต. โครงการเปน็ผู้รับผดิชอบ 
นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายยศดนัย หมาดเส็น  
รองปลัด อบต.  ต้าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล เบื องต้นคือคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ครับ  
 

/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอยีด ตามรายละเอียดมนัตอ้งไปไล่เอาว่าใครเปน็ฝ่ายละเมดิ เพราะเหตุผลกค็ือวนันี  อบต. 
ประธานสภา อบต. ต้องจ่ายไปกอ่น แต่ อบต. ต้องไปไล่วา่ดอกเบี ยที่จ่ายไปใครเป็นผูร้ับผดิชอบตามล้าดับ 

เพื่อนสมาชกิไมต่้องเปน็หว่งนะครับใหรู้้ว่าเงิน 2 แสนกว่าบาทที่ต้องจ่าย อบต. ตอ้งจ่าย
ก่อน แต่หลังจากนั นค่อยไปไล่เอาว่าเปน็ความผดิของใครครับ 

นายนิคม สวนศรี ผมนายนิคม  สวนศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ผมขอเสริมนิดหนึ่งให้ท่านรองปลัดช่วย 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  ท้าป้ายให้ด้วยครับ 
นายยาพาด  สะเละ  เรียน ทา่นประธานสภา อบต. ท่านรองปลดั อบต. และเพื่อนสมาชกิทุกท่านนะครบั ผม 
ส.อบต.หมู่ที ่6 นายยาพาด สะเละ ส.อบต.หมู่ที ่6 ผมเองก็ได้ท้างานรว่มกบัเพื่อนสมาชิกมานานแล้วมี

ถูกบ้าง ผดิบ้างกว็่ากนัไปตามเรื่องสดุท้ายเรากเ็ปน็เพ่ือน เป็นพ่ีน้อง โอกาสหนา้ไมท่ราบ
ว่าจะไดม้ีการเปดิสภาอีกไหม ผมเองกไ็มรู่้แต่ผมอยากให้เปดิวิสามัญสกัครั งก่อนจะหมด
วาระนะครบั  

นายสุทัศน์ ละเอยีด ถ้าจะเปิดวิสามญักต็้องมีเรื่องด่วนหรือจ้าเป็นเร่งด่วน สดุท้ายผมเองกไ็ม่ทราบว่าจะหมด 
ประธานสภา อบต. วาระประมาณเดือนไหน แตต่อนนี เราก็ได้ท้าสา้เร็จแล้วไม่ว่าจะเปน็ประปาหมู่ที่ 9 และ

ขยายท่อประปาหมู่ที ่ 3 ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชกิทุกท่านนะครบัที่ได้ใหโ้อกาสผมเป็น
ประธานสภา และไม่เคยเกดิปัญหาอะไรในการประชุมสภา และผมขอให้ทุกคนโชคดีนะ
ครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอีกบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ 
ประธานสภา อบต. ท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี  ผมขอปิดการประชุม นายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา 

อบต.  จึงขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา   14.50  น. 
 

ลงชื่อ           สมบูรณ ์ บนิหมูด              ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายสมบรูณ์   บนิหมูด) 

                                        เลขานกุารสภา อบต.บ่อน ้าร้อน  
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ  ไดต้รวจรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
 

ลงชื่อ          ยาพาด  สะเละ           ประธานกรรมการ 
                                                    (นายยาพาด  สะเละ) 
 

ลงชื่อ          สมบรูณ์  บนิหมูด        กรรมการ 
                                                    (นายสมบูรณ์   บินหมดู) 
 

ลงชื่อ       โลม  พันธรตันสงคราม     กรรมการ 
                                                 (นายโลม  พันธรตันสงคราม) 

/รายงาน..... 
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รายงานการประชุมครั งนี   สภาได้รบัรองแลว้เมือ่วนัที่.     10  มิถนุายน  2564              .                                    
. 
 
 

ลงชื่อ       สุทัศน ์ ละเอียด         ประธานสภา อบต. 
                                                 (นายสุทัศน์   ละเอียด) 


