
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน 
เรื่อง ก้าหนดสมัยประชุมสามัญประจ้าป ีพ.ศ.๒๕๖4 

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ้าปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ.2565)  
--------------------------------- 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 11 (3) และข้อ 21 วรรคสอง
และมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 และสมัย
แรกประจ าปี พ.ศ.2565 ดังนี   
 สมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2564 
 สมัยที่ 2/2564   ระหว่างวันที่   1 –  15 มีนาคม 2564  ก าหนด 15 วัน  
 สมัยที่ 3/2564   ระหว่างวันที่   1 –  15 สิงหาคม 2564 ก าหนด 15 วัน  
 สมัยที่ 4/2564   ระหว่างวันที่   1 –  15 พฤศจิกายน 2564  ก าหนด 15 วัน 
  

 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2565 และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2565 ให้เริ่มประชุมระหว่างวันที่ 1 –  15 กุมภาพันธ์ 2565  
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่กัน 
 

      ประกาศ  ณ  วันที ่ 15  เดือนกมุภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖4 
 

        
(นายสุทัศน์   ละเอียด) 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน    
สมัยสามัญ สมัยสมัยสามัญ สมัยแรกแรก  ประจ้าปี ประจ้าปี 25625644  

ครั งท่ี ครั งท่ี 11//25625644  
วันวันจันทร์จันทร์ ท่ี ท่ี 1515  กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  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. ลากิจ 
4 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ลากิจ 
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 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 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายสมบรูณ์   บนิหมูด เลขานกุารสภา อบต. ลากิจ 
2 นายสุวิทย ์  ไชยภักด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ลากิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล้าดับที ่ ชื่อ     สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1 นายยศดนัย  หมาดเสน็ รองปลดั อบต. ยศดนัย  หมาดเส็น 
 

เร่ิมประชุมเวลา  14.05  น. 
นายสุทัศน์ ละเอียด  วันนี เลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ไม่มี เนื่องจากลากิจ จึงขอให้ที่ประชุมคัดเลือก 
ประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่แทนเลขานุการสภา อบต .     

บ่อน  าร้อน ขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะมาท าหน้าที่ดังกล่าวด้วยครับ 
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นายยาพาด  สะเละ เสนอ นายโลม  พันธรัตนสงคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผู้รับรอง 
 ๑. นายสมกิจ   ทองนวล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
 ๒. นายเอกพจน์   ตันประเสริฐเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
นายสุทัศน์ ละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ชั่วคราว อีกหรือไม่ครับ หาก 
ประธานสภา อบต. ไม่มีถือว่านายโลม พันธรัตนสงคราม เป็นเลขานุการสภา อบต.บ่อน  าร้อน ชั่วคราว   

ขอเชิญนายโลม  พันธรัตนสงคราม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 มาท าหน้าที่เลขานุการ
สภา อบต.บ่อน  าร้อน ชั่วคราว ขอเชิญครับ  

นายโลม  พันธรัตนสงคราม เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว จึงได้เชิญนาย 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว สุทัศน์ ละเอียด ประธานสภา อบต.บ่อน  าร้อน ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระเชิญ

ครับ                                                                                                                                 
นายสุทัศน์ ละเอียด  เมื่อสมาชิกสภาพร้อมแล้วและครบองค์ประชุม  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.  วันนี  
ประธานสภา อบต. เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัย แรก ประจ าปี        

พ.ศ.2563 ครั งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.      
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 

 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
- วนันี มีสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ลาประชมุจ านวน 2 ทา่นคอื 
  1. นายสมบูรณ ์ บินหมูด  เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  2. นายสวุิทย์  ไชยภักด ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
- เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน สมัยสามัญ สมัย 
แรก ประจ าปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีก าหนด 15 วัน 
- ปฏิทินการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 –  2570) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
- การด าเนินการปรับปรุงถนนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน โดยใช้
เครื่องจักรกลของ อบจ.ตรัง โดยมีถนนดังนี  
  1. ถนนสายควนภูจา หมู่ที่ 1 
  2. ถนนสายบ้านนายอรุณ –  บ้านผู้ใหญ่สุพัฒน์ หมู่ที่ 4 
  3. ถนนสายควนนาตก –  นายสม หมู่ที่ 6, ถนนสายบ้านนายผา หมู่ที่ 6 
  4. ถนนสายช่องพระจันทร์ หมู่ที่ 7, ถนนสายไสหนุน หมู่ที่ 7, ถนนสายบ้านนายใหญ่
หมู่ที่ 7, ถนนสายทุ่งต่อ 
  5. ถนนสายเคี่ยมงาม –  ไสเตย หมู่ที่ 8, สายบ้านนายภิญโญ หมู่ที่ 8, ถนนสายบ้าน
นางชิด หมู่ที่ 8 
แจ้งให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบนะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชมุ  
นายสุทัศน์ ละเอียด  ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน สมัยวิสามัญ   
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 8 ประจ าปี 2563 ครั งที่ 11/2563 เมื่อวันอังคารท่ี 29 ธันวาคม 2563 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 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง   
ฉบับท่ี 7/2564 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน ้าร้อน  
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2558 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561      
ข้อ  10  ให้ เ พ่ิมความต่อ ไปนี เป็ นข้อ  22/1 และข้อ  22/2 ของระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.2548 
     “ข้อ ๒๒/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นอ านาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

 “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ  งานพระราชพิธี รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารสว่น
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับ 
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ความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว”       

นายสุทัศน์ ละเอียด ส าหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่  
ประธานสภา อบต. 7/2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ทางเลขานุการสภา อบต. ได้ส าเนา

ส่งให้ทุกท่านแล้ว ขอให้เพ่ือนสมาชิกดูไปพร้อมๆ กัน นะครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัย
สามารถสอบถามได้นะครับ  

นายยาพาด  สะเละ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 นายยาพาด  สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมอยากเรียนถามท่านรักษาการนายกว่าเมื่อตอน

เช้าที่ได้พูดคุยเรื่องถนนสายทุ่งเจริญว่าจะซ่อมแซมเงินนอกงบประมาณ คือผมอยาก
ทราบรายละเอียดครับ ผมเพ่ิมนึกได้ว่าแผนที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี ซ่อมแซมถนนสายทุ่ง
เจริญที่เป็นถนนลาดยางเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ผมไม่ทราบว่าปัจจุบันนี แผนของถนน
สายทุ่งเจริญปรับมาเป็นของปี 2564 แล้วหรือยัง เพราะตอนเช้าที่ได้พูดคุยกันว่าจะขอ
เงินนอกงบประมาณอยู่ที่ 3 ล้านกว่าบาท แต่ผมไม่ทราบว่าสายทุ่งเจริญปัจจุบันนี ที่ขอ
ไปทางกรมส่งเสริมปกครองจะมีโอกาสไหม ถ้าเราขอใหม่ที่ท่าน ส.ส. ถ้าเราไม่ได้ปรับ
แผน ถ้าได้งบประมาณจะต้องปรับแผนกันอีก ผมแค่สงสัยตรงนี นะครับ 

นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายยศดนัย หมาดเส็น  
รองปลัด อบต.  ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 6 ถามนะครับ คือ

โครงการสายทุ่งเจริญตอนที่เราของบอุดหนุนเฉพาะกิจไปตอนนั นเราปรับแผนใหอ้ยูใ่นป ี
2565 ถ้าสมมุติว่าเราไม่ปรับแผนให้อยู่ในปี 2565 ตรงกับที่เราขอเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจเราก็ไม่สามารถขอได้ เพราะฉะนั นถ้าสมมุติอีกว่าเราดึงของปี 2565 มาในปี 2564 
แสดงว่าเราต้องปรับแผนใหม่ เราจึงจะใช้เงินตัวนี ได้นะครับ 

นายยาพาด  สะเละ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 นายยาพาด  สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมขออีกนิดหนึ่งครับ ขอฝากให้ท่านรักษาการ

นายกว่าให้ท่านประสานไปยังเลขา ส.ส. ดูว่างบประมาณที่ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 
2565 ให้กลับมาเป็นปี 2564 ได้ไหม สมมุติอีกว่าเขาตอบว่าได้ เพราะฉะนั นเรา
จ าเป็นต้องปรับแผนไม่จากปี 2565 เป็นปี 2564 เราต้องทราบรายละเอียดก่อนใช่ไม่ 
ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ 6 ครับ ผมสอบถามนิดหนึ่งนะครับว่าสายทุ่งเจริญ –  พรุเตียว  
ประธานสภา อบต. หมู่ที่ 6 อยู่บริเวณไหนครับ 
นายยาพาด  สะเละ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ   
ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมนายยาพาด สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ส าหรับสายทุ่งเจริญ –  พรุเตียว เป็นถนนระหว่าง

หมู่ที่ 7 –  หมู่ที่ 8 คือช่วงหมู่ที่ 7 งบประมาณของ อบจ.ตรัง ที่เพ่ิงท าเสร็จไปปีที่แล้ว
เดิมสมาชิกสภา อบจ. คือพ่ีนัยเอางบประมาณมาท าจนถึงบ้านนายรอเลาะ ซึ่งเป็น
รอยต่อระหว่างหมู่ที่ 6 –  หมู่ที่ 7 คือในช่วงหมู่ที่ 6 มันจะไปจากทุ่งเจริญไปหยุดอยู่ที่ 
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บ้านนายสะ หลังจากนั นมีงบประมาณจาก อบจ. มา แต่พอเป็นถนนของ อบจ. ต้อง
ด าเนินการก าหนดของเขาคือ 8 เมตรที่มีไหล่ทางประมาณ 10 เมตร แต่พอ 10 เมตร
ลงไปส ารวจครั งหนึ่งมีผม ผู้ใหญ่บ้าน และอีกหลายๆ คน ถนนเดิมมีอยู่ประมาณ        
6 เมตร อีกข้างหนึ่งจะเป็นสวนยาพาราที่สายทุ่งเจริญจะติดกับหมู่ที่ 7 สายโต๊ะยาโอด
แล้วมันจะขาดอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ 100 กว่าเมตรเป็นถนนลูกรัง ทาง อบจ. ไม่
สามารถด าเนินการได้ ถ้าลาดยาง 6 เมตรพร้อมไหล่ทางถนนกว้าง 8 เมตร อบจ. ไม่
สามารถได้พอไปขอใบอุทิศต่างฝ่ายต่างไม่ยินยอม สรุปตกลงเอา 5 เมตรเป็น
งบประมาณของ อบต. ไปด าเนินการ  

นายสุทัศน์ ละเอียด แต่ในแผนที่ปรับใหม่เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเจริญ –      
ประธานสภา อบต. พรุเตียว หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร นะครับ 
นายยาพาด  สะเละ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านรองปลัด อบต. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 นายยาพาด  สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 อีกโครงการหนึ่งที่ปรับแผนคือสายบ้านนายผา ใน

กรณีบ้านนายผาเดิมแล้วสมัยแรกที่ผมเป็น อบต. ตรงนั นน่าจะเป็นนายก้อ ตุหาย เป็น
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8 ตกลงกันว่าระหว่างหมู่ที่ 8 –  หมู่ที่ 6 ตัดถนนให้เชื่อมต่อกันในสาย
บ้านเหนือ –  บ้านนายผา ตอนนั นน่าจะเป็น อบต.โลม ด้วยสมาชิกสภาหมู่ที่ 8 ตัดผ่าน
หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ผมนั่งเป็นบริหารอยู่เองได้ให้ช่างภาคไปส ารวจก็มีปัญหาว่าถ้า
ตัดผ่านทางนี เขาก็ไม่อุทิศให้ ผมเลยลงไปตัดถนนข้างล่างก็เป็นห้วย หนอง คลอง บึง ไม่
สามารถท าได้เลยยกเลิกไป หลังจากนั นก็ขอมาอีกทางบริหารก็ด าเนินการอีกให้ช่างคิด
ไปส ารวจอีก ที่เขาไม่ให้ตอนแรกเขาก็ให้ตัดผ่านพอมาท าถนนตัดผ่านตรงกลางสวนยาง
เขาไม่ให้อีกให้ไปตัดทางริมสวนยาง ตอนนั นก็มีงบประมาณไม่พอยกเลิกไปอีก หลังจาก
นั นให้ช่างยงไปส ารวจอีกเขาให้เลี ยวอีกซอยหนึ่งทางเข้าไปสวนปาล์มมาจนถึงปัจจุบันนี  
ทางสวนปาล์มเขาบอกว่าข้างๆ ไม่ให้อีกยกเลิกไปอีก หลังจากนั นมาสมัยนายกสุธี เครือ
แก้ว ตัดถนนไปทางข้างล่าง เพราะว่าทางมีบ้านเรือนอยู่หลายครัวเรือน แต่มันมีปัญหา
เรื่องที่ตัดผ่านตรงนั นอีก พอตัดไปทางบ้านพ่ีแหม่มถนนที่ตัดไปเจ้าของสวนเขาไม่ยอม
อีก ถนนสายนั นมันมีปัญหาเยอะ หลังจากมีถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ใช้มาจนถึง
ปัจจุบัน พอมาช่วงหลังก็เลยรู้สึกว่ามันจะล าบากที่ท่านนายกจะลงไปดู ถนนเส้นนั นก็
ต้องขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับ แต่ว่าข้อจ ากัดเรื่องถนน เพราะฉะนั นปัจจุบันนี เขา
ยอมแล้วทุกอย่างไม่ว่าเราจะตัดถนนไปทางไหน ปัจจุบันนี เป็นทางรถวิ่งไม่มีถนนรถก็วิ่ง
ได้เพราะเป็นชั่วคราว พอฤดูฝนชาวบ้านเดือดร้อนเกือบ 10 หลังครัวเรือน แต่ปัจจุบัน
ไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 8 ตัดถนนมาก็หยุดตรงนั นหมู่ที่ 6 ก็ตัดไปไม่ได้ ปัจจุบันยัง
อยู่ในสภาพเดิมอย่างนั น ช่วงฤดูฝนก็ถมลูกรังไปพลางก่อน ขอบคุณครับ 

นายสุทัศน์ ละเอียด ผมคิดว่าช่วงต่อระหว่าง 200 เมตร ท่านยาพาด ลองไปปรึกษาหารือกับชาวบ้านดูว่า  
ประธานสภา อบต. ขอข้างละ 3 เมตรได้ไม่ ถ้า 2 เมตรมันแคบเกินไปนะครับ ลองไปคุยดูก่อนนะครับ   
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นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยผมขอมติที่  
ประธานสภา อบต. ประชมุร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 

7/2564 ขององค์การบรหิารสว่นต้าบลบ่อน ้าร้อน ยกมือครบั 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑0   เสียง 
  ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน    
 

๓.๒  เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั งที่ 2/2564 ดังนี  

 หลักการ 
     ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล   

 เหตุผล 
     เนื่องจากส านักงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2563 โดยก าหนดให้มีผลตั งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป กองคลัง จึงมี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.2564 
ดังนี  

 ค้าชี แจงเดิม 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
 งาน   บริหารงานคลัง 
 งบ   ลงทุน 
 หมวด   ค่าครุภัณฑ์   
 ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 รายการ  เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   
 งบประมาณตั งไว้  120,000.00- บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ด า จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  
 1) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 
 2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
 3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ –  ขยายได้ 
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
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 ค้าชี แจงใหม่ 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
 งาน   บริหารงานคลัง 
 งบ   ลงทุน 
 หมวด   ค่าครุภัณฑ์   
 ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 รายการ  เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  
 งบประมาณตั งไว้  120,000.00- บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว –  ด า และสี จ านวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี  
 1) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 
 2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
 3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ –  ขยายได้ 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 
ข้อพิจารณา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามงบประมาณ  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสุทัศน์ ละเอียด มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติ  
ประธานสภา อบต. แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ครั งที่ 2/2564 ยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
   ๑.   อนมุัต ิ จ านวน   ๑0   เสียง 
   ๒.   ไมอ่นุมตั ิ จ านวน     -    เสียง 
   ๓.   งดออกเสียง จ านวน     -    คน    
 

3.3 เรื่อง การเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภา (จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน) 
ข้อพิจารณา 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕4  
 
 

/ข้อ 33 ..... 
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     ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูไก้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่น
รับรองรายงานการประชุมนั น 

นายสุทัศน์ ละเอียด สมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภา อบต. รายงานการประชุมสภา หรือว่าจะเสนอชุดเดิม เชิญครับ 
นายนิคม   สวนศรี เสนอชุดเดิมครับ คือ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  1. นายยาพาด  สะเละ    ส.อบต.หมู่ที่ ๖  เป็นประธาน   
 2. นายสมบูรณ์  บินหมูด    ส.อบต.หมู่ที่ ๖  กรรมการ   
  3. นายโลม  พันธรัตนสงคราม   ส.อบต.หมู่ที่ ๘   กรรมการ 
 ผู้รับรอง 
 ๑. นายวุฒิ  ศรีประสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
 ๒. นายสมกิจ  ทองนวล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
นายสุทัศน์ ละเอียด  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมการเลือก 
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

จ านวน  3  คน  ประกอบด้วย 
 1. นายยาพาด  สะเละ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 

2. นายสมบรูณ์  บินหมดู     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
3. นายโลม   พนัธรตันสงคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 

  โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติดังนี   
  ๑.   เหน็ชอบ  จ านวน   10   เสียง 
  ๒.   ไมเ่หน็ชอบ  จ านวน      -   เสียง 
  ๓.   งดออกเสียง จ านวน      -   คน 
 

3.4 เรื่อง ก้าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.๒๕๖4  
ข้อพิจารณา 
     พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ตามมาตรา 53   
     วรรคแรก “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด”  
     วรรคสี่ “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ” 
 

/ตามระเบียบ..... 
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     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕4  
     ข้อ 11  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการ
ประชุมสมัยสามัญดังนี  

     (๓) “ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า
ปีนั นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปีนั นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน”   

     ข้อ ๒๑ วรรคแรก “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมยัแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละ
ป”ี 

นายสุทัศน์ ละเอียด  ผมขอเสนอแนะประเด็นที่สภาฯ จะต้องหารือและขอมติที่ประชุม ได้แก่ 
ประธานสภา อบต. 1. ป ีพ.ศ.2564 จะก าหนดสมัยประชุมสมัยสามญั กีส่มัย 

2. แต่ละสมัย จะก าหนดกีว่นั 
   3. แต่ละสมัยจะก าหนดวันเริ่มตม้ประชุมเมื่อไหร่ 

4. ก าหนดวันเริ่มสมัยประชมุสามัญ สมัยแรก ประจ าปขีองปถีัดไป (พ.ศ.2565) และ
ก าหนดจ านวนกีว่ัน 

นายยาพาด สะเละ  เรียน ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ผมนายยาพาด สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เสนอให้  
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน มีการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ.2564 จ านวน 4 สมัย สมัยละ 15 วัน และมีวันเริ่มต้นการประชุม ดังนี  
  - สมัยแรก  เดือนกุมภาพันธ์  ระหว่างวันที่ ๑ –  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 
 - สมัยที่ 2  เดือนมีนาคม  ระหว่างวันที่ ๑ –  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖4 
 - สมัยที่ 3  เดือนสิงหาคม  ระหว่างวันที่ ๑ –  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖4 
 - สมัยที่ 4  เดือนพฤศจิกายน ระหว่างวันที่ ๑ –  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  1. เห็นชอบ  จ านวน   10   เสียง 
  2. ไม่เหน็ชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  3. งดออกเสียง  จ านวน     -    คน 
 
 
 
 
 
 

/นายสุทัศน์..... 
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นายสุทัศน์ ละเอียด  เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัย  
ประธานสภา อบต. แรก ประจ าปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 1 –  15 กุมภาพันธ์ 2565 มีก าหนด 15 วัน ขอให้

ที่ประชุมได้พิจารณา 
ที่ประชุม มีมตดิังนี  
  1. เห็นชอบ  จ านวน   10   เสียง 
  2. ไม่เหน็ชอบ  จ านวน     -    เสียง 
  3. งดออกเสียง  จ านวน     -    คน 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอืน่ๆ 
นายสุทัศน์ ละเอยีด ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอปญัหาอกีบ้างไหมครับ เชญิครบั 
ประธานสภา อบต.  
นายยาพาด  สะเละ  เรียน ทา่นประธานสภา อบต. ท่านรองปลดั อบต. และเพื่อนสมาชกิทุกท่านนะครบั ผม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 นายยาพาด สะเละ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ผมขอปรึกษาอีกนิดนะครับ ผมเป็นสมาชิกสภามา

เกือบ 2 วาระหรือเกือบ 7 ปี แล้ว ผมอยากทราบเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่ามันมีปัญหา
มาตลอดใช่ไหม ปัจจุบันผมก็นั่งเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษาของ อบต. คือ
หลังจากที่เราได้งบประมาณจากส่วนกลางมาสร้างศูนย์พัฒนาเด็กสมัยที่ท่านนายกด ารง
ต าแหน่งอยู่ นายกบอกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของพวกเราน่ายุบรวมเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเดียวคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ่อน  าร้อน เมื่อก่อนมี 3 ศูนย์ คือศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กบ้านท่าส้ม, ท่าปาบและสิเหร่ ให้ยุบรวมกันเป็นศูนย์เดียว เมื่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแต่ไม่ได้อยู่ติดในเรื่องระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่มีการด าเนินคดีกันอยู่ใน
ปัจจุบัน ผมอยากทราบว่าคดีความที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันไปถึงไหนแล้ว พ่ีน้อง
ชาวบ้านถามกันเยอะว่าท าไมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังใช้ไม่ได้ ผมฝากเรียนท่านรองปลัดว่า
คดีไปถึงไหนกันแล้ว ขอบคุณครับ 

นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายยศดนัย หมาดเส็น  
รองปลัด อบต.  ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รายการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอนนี อยู่ใน

กระบวนศาล ศาลจะตัดสินในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นี ครับ เพราะฉะนั นต้องดูว่า
ศาลตัดสินออกมาลักษณะไหน 

นายสุทัศน์ ละเอยีด ผมขอใช้สิทธิส์มาชกิสภานะครับ ถ้าสมมุตวิ่าผูร้ับเหมาชนะ ผลเสียหายจะตกกับองคก์ร 
ประธานสภา อบต. หรือผู้บริหารครับ 
นายยศดนัย หมาดเส็น เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายยศดนัย หมาดเส็น  
รองปลัด อบต.  ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ถ้าสมมุติว่าผู้รับเหมาชนะ เราต้องจ่าย

งบประมาณตามที่เราสร้างไป ส่วนที่เป็นดอกเบี ยต้องรอดูฝ่ายกฎหมายอีกทีครับ ผมก็ไม่
แน่ใจว่ากรรมการตรวจรับงานจ้างว่าต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ 

นายสุทัศน์ ละเอยีด ผมเองกเ็ปน็หว่งนะครับ ถ้าผู้รับเหมาชนะเกิดผดิพลาด ผู้รับเหมาฟ้องร้องอกี 1 ล้าน 
ประธานสภา อบต. กว่าบาท ดอกเบี ยเทา่ไหร ่ ถ้าเปน็องคก์รไม่เปน็ไรแตถ่้าเปน็บุคคลผมเป็นห่วงครบั ว่า

ดอกเบี ยเท่าไหร ่ผมอยากให้ผู้รับเหมาแพ้ไม่เปน็ภาระกับคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
/นายยาพาด..... 
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นายยาพาด  สะเละ  เรียน ทา่นประธานสภา อบต. ท่านรองปลดั อบต. และเพื่อนสมาชกิทุกท่านนะครบั ผม 
ส.อบต.หมู่ที ่6 นายยาพาด สะเละ ส.อบต.หมูท่ี่ 6 ส่วนงบประมาณที่เราได้รบัมาจากจังหวดัลว่งเลย

ประมาณ 3 – 4 ป ี ถ้าผูร้บัเหมาเขาท างานเสร็จแต่ผูต้รวจงานจ้างว่าไม่เสร็จ มกีารยื่น
ฟ้องร้องไปถงึกระบวนการศาลยุติ แต่ 1 ในนั นมหีลายๆ ท่านเปน็คณะกรรมการอยู่ ถ้า
ผู้รับเหมาชนะหลังจากผู้รับเหมาไปฟ้องรอ้งมดีอกเบี ยอะไรหลายๆ อย่างตามมา ไม่วา่
จะเปน็คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ซึ่งปัจจุบนันี ชาวบ้านถามผมว่าเมื่อไหรศู่นยพั์ฒนา
เด็กเลก็จะเปิดใชไ้ด้สกัที ขอบคุณครบั 

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

ท างานเชิงรุกดีครับ คนดีๆ ยุคนี ก็ยังมีครับ ขอบคุณแทนชาวบ้านหมู่ที่ 3  ด้วยครับ 
นายสุทัศน์ ละเอียด ท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านอื่นใครจะเสนอปัญหาอีกบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ 
ประธานสภา อบต. ท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี  ผมขอปิดการประชุม นายสุทัศน์  ละเอียด  ประธานสภา 

อบต.  จึงขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา   14.50  น. 
 
 

ลงชื่อ          โลม  พันธรตัน์สงคราม          ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายโลม  พันธรตันสงคราม) 

                   สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบอ่น  าร้อน หมู่ที ่8 ท าหน้าที ่
                                   เลขานกุารสภา อบต.บ่อน  าร้อน ชั่วคราว 
 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชมุ  ไดต้รวจรำยงำนกำรประชุมครั้งแล้ว 
 

ลงชื่อ             ยำพำด  สะเละ            ประธำนกรรมกำร 
                                                       (นำยยำพำด  สะเละ) 
 

ลงชื่อ           สมบูรณ ์ บนิหมุด            กรรมกำร 
                                                     (นำยสมบรูณ์   บินหมดู) 
 

ลงชื่อ        โลม  พนัธรัตนส์งครำม         กรรมกำร 
                                                  (นำยโลม  พันธรตันสงครำม) 
 
 

รายงานการประชุมครั งนี   สภาได้รบัรองแลว้เมือ่วนัที่.      2  มีนาคม  2564                   . 
 
 

ลงชื่อ        สุทัศน์  ละเอียด                 ประธำนสภำ อบต. 
                                                  (นำยสุทัศน ์  ละเอียด) 


