
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2564 
--------------------------------- 

 

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  
2564 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2564 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
 

 อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล         
บ่อน ้าร้อน จึงประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 3/2564 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามส้าเนารายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

      ประกาศ ณ วนัที่  6  เดอืนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖4 
 
 

        
(นายสุทัศน์   ละเอียด) 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลบ่อน า้ร้อน 
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน    
สมัยสมัยวิวิสามัญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ท่ี 11  ประจ้าปี ประจ้าปี 25625644  

ครั งท่ี ครั งท่ี 33//25625644  
วันวันพฤหัสบดีท่ีพฤหัสบดีท่ี  1010  มิถุนายนมิถุนายน  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. ลากิจ 
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 ำรำณ   ใจมุง่ 
9 นายยาพาด  สะเละ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ยำพำด  สะเละ 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายสุชีพ   ช่วยสงคราม รองประธานสภา อบต. ลำกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายยศดนัย  หมาดเสน็ รองปลดั อบต. ยศดนัย  หมำดเส็น 
 

เร่ิมประชุมเวลา  14.05  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บ่อน ้าร้อน ตรวจสอบจ้านวนสมาชิกสภาผู้มาประชุมเมื่อมีผู้มา

ประชุมครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญนายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา อบต.บ่อน ้าร้อน 
ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี    

นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  วันนี  
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี 2564 

ครั งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 

/ระเบียบ..... 
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ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายสุทัศน์ ละเอียด  สวัสดีสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุม  
ประธานสภา อบต. ทราบดังนี  

 1. เนื่องจาก นายสุชีพ  ช่วยสงคราม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ขอ
อนุญาตลากิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
2. ขอเพ่ิมอีก 2 ญัตติ ดังนี  
    - ขอความเห็นชอบการใช้พื นที่เพ่ือก่อสร้างเป็นวัด ที่พักสงฆ์บ้านคลองยาง ต้าบล         
บ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
    - ขอความเห็นชอบการใช้พื นที่เพ่ือก่อสร้างเป็นวัด ที่พักสงฆ์เกาะจากราษฎร์บ้ารุง 
ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน สมัยสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยท่ี 2 ประจ้าปี 2564 ครั งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 2 มีนาคม 2564 ได้ส่งให้

ท่านแล้วนั น  โปรดได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วย มีท่านสมาชิกท่านไหนจะมีการแก้ไข
รายละเอียดเพ่ิมเติมบ้างครับ หรือว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่
ครับ เมื่อไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 

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

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ญตัติเพื่อพิจารณา 
๓.1 การพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 8/2564 ขององคก์ารบริหารส่วนต้าบลบ่อน า้ร้อน 

นายสุทัศน์ ละเอียด ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 8/2564 ของ 
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ที่ผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบนั น ได้ด้าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ทุกขั นตอนแล้ว       
ขอเรียนเชิญท่านรองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลชี แจง
เหตุผลและความจ้าเป็นให้สภา อบต. ทราบ เพ่ือประกอบในการพิจารณา  
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นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายยศดนัย หมาดเส็น  
รองปลัด อบต.  ต้าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล  

     ตามที่องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ .ศ .2561 –  2565)  เมื่ อ วั นที่  15  กรกฎาคม  2562 ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ไปแล้ว นั น 
     เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน มีความจ้าเป็นที่จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดบางโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
และสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565) ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8/2564 โดยถือระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง     
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 “ข้อ ๒๒/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ้านาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส้าหรับองค์การ
บริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วน
ต้าบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”  

นายสุทัศน์ ละเอียด ตามที่ท่านรองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ได้ชี แจง 
ประธานสภา อบต.  เหตุผลและความจ้าเป็นในการจัดท้าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565) 

ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8/2564 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  
นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่  
ประธานสภา อบต. ประชมุร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 

8/2564 ขององค์การบรหิารสว่นต้าบลบ่อน ้าร้อน ยกมือครบั 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    คน    
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3.2 ขอความเห็นชอบการใช้พื นที่เพ่ือก่อสร้างเป็นวัด ที่พักสงฆ์บ้านคลองยาง 
ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ข้อพิจารณา 
     ตามหนังสือส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ตง 0034/117 
เรื่อง การขอใช้พื นที่ป่าไม้เพื่อการสร้างวัด ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีหนังสือมาจากส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ให้เพ่ือนสมาชิกให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภา อบต. การใช้พื นที่เพ่ือก่อสร้างเป็นวัด ที่พักสงฆ์บ้านคลองยาง ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง  
นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่  
ประธานสภา อบต. ประชุมขอความเห็นชอบการใช้พื นที่เพ่ือก่อสร้างเป็นวัด ที่พักสงฆ์บ้านคลองยาง 

ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    คน    
 

3.3 ขอความเห็นชอบการใช้พื นที่เพ่ือก่อสร้างเป็นวัด ที่พักสงฆ์เกาะจากราษฎร์
บ้ารุง ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ข้อพิจารณา 
     ตามหนังสือส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ตง 0034/117 
เรื่อง การขอใช้พื นที่ป่าไม้เพื่อการสร้างวัด ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่  
ประธานสภา อบต. ประชุมขอความเห็นชอบการใช้พื นที่เพ่ือก่อสร้างเป็นวัด ที่พักสงฆ์เกาะจากราษฎร์ 

ต้าบลบ่อน ้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ้านวน   ๑1   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ้านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ้านวน     -    คน    
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอืน่ๆ 
นายสุทัศน์ ละเอยีด ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอปญัหาอกีบ้างไหมครับ เชญิครบั 
ประธานสภา อบต.  
 
 
 
 
 

/นายยศดนัย..... 



–  5 –  
 
นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายยศดนัย หมาดเส็น  
รองปลัด อบต.  ต้าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ผมขอพูดเรื่องการจัดเก็บค่าน ้าประปาและ

ค่าขยะขององค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่งในขณะนี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID– 19) ของประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพ่ิมขึน้
ทวีคูณ และกระจายไปทั่วทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับสถาน
บันเทิง กิจกรรมรวมกลุ่ม งานเลี ยงสังสรรค์ และแพร่กระจายไปในผู้สัมผัสในครอบครัว       
กลุ่มเพ่ือน และที่ท้างาน ส้าหรับสถานการณ์ของจังหวัดตรังพบผู้ติดเชื อและผู้ป่วย
เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื นที่อ้าเภอกันตัง ผมจึงขอหยุดการจัดเก็บ     
ค่าน ้าประปาและค่าขยะไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID– 19 จะดีขึ น นะครับ 

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

อบต.  จึงขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 
 
 

ลงชื่อ     สมบรูณ์  บนิหมดู        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) 
 

รายงานการประชุมครั งนี   สภาได้รบัรองแลว้เมือ่วนัที่.    6  สิงหาคม  2564                      . 
 
 

ลงชื่อ       สุทัศน ์ ละเอียด              ประธานสภา อบต. 
                                                 (นายสุทัศน์   ละเอียด) 


