
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2559 ประจ าปี 2559  (ครั้งที่ 1/2559) 

วันจันทรท์ี่  15  กุมภาพันธ์  2559 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  จ านวน 18 คน 
 

ล าดับที่                 ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 
1. นายอะสัน  แอโสะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายลวัต  เปาะทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายอายันต์  จับปรั่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. นายปฏิภาณ  หะจิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. นายจรูญ  สีผม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. นายทัตเทพ  เอียดนุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. นายณรงค์  รักราวี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
8. นายอับดล  อาบูบาเกอร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
9. นายอีน  วงศมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. นายฉลอง  ทองเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
11. นายประดับ   สั้นเต็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
12. นายปรีชา   เกลี้ยงรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
13. นายอาทิตย์  เสรีรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
14. นายสุพจน์  แดงเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
15. นายสาธิต  ขันติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
16. นางสาวนัยนา  เอ็มเอ็ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
17. นายคมสัน  ชิตจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
18 นายอะหมาย  จับปรั่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  4  คน  
  1.นายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  2.นายพรชัย   สัญวงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  3.นางวิภา    สิริรักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  4.นางเพ็ญนภา   สังยวน  หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
   

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม เลขานุการสภาฯกล่าวรายงานต่อท่านประธานสภาฯ ว่า
สมาชิกฯมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาฯเปิดการประชุม 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ สวัสดีครับท่านฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม
ครับ  วันนี้ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลควนปริง  
สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 วันจันทร์ที่ 15  กุมภาพันธ์  2559
เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ประชุมตาม
ระเบยีบวาระการประชุมครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี - 

   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4/2558  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2558 มีสมาชิกสภาฯท่านใด
จะขอแก้ไขข้อความประชุมฉบับนี้บ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิก
สภาฯรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  15 เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
หมายเหตุ  มาประชุมไม่ทันขณะลงมติ  จ านวน 2 ท่าน 
      

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติเพื่อทราบ 
 3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลควนปริง ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ควนปริง ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ขอเสนอญัตติ
เพ่ือขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริงลงมติจ านวนสองญัตติคือ ญัตติเพ่ือ
ทราบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนปริง ประจ าปี 2558 และญัตติเ พ่ือทราบรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ซึ่งญัตติเพ่ือทราบเกี่ยวกับนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภานะครับ  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550หมวด 14มาตรา  287วรรค 3บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ   เพ่ือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5 )  พ.ศ.2546  มาตรา  58/5 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ 

 /รับรองผล… 
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รับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริงให้กระผมนายทักษิณ    
รักจริง   เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  และกระผม
ได้แถลงนโยบายต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เมื่อวันที่ 26พฤศจิกายน 2556 ไว้ 5
ประการ  ประกอบกับการที่องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริงได้ก าหนดวิสัยทัศน์การ
พัฒนาเพ่ือเป็นกรอบแนวทางและทิศทางในการพัฒนาต าบล คือ “ รวมใจพัฒนา  
เพ่ิมพูนความรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  ”  ซึ่งวิสัยทัศน์  ดังกล่าว
กระผมได้ยึดถือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานตลอดมา  กระผม  จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
ประจ าปีงบประมาณ  2558  ( ในช่วงเดือนตุลาคม 2557  - กันยายน 2558 ) ที่ผ่านมา
ประกอบด้วยนโยบาย  5  ด้าน   1..ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2. ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 3.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม4.ด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม5. ด้าน
การเมืองและการบริหารรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้นะครับ 
รายละเอียดปรากฏอยู่ในเล่มนี้ ขอบคุณครับ   

 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯได้เสนอญัตติไปแล้วนะครับ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย ขอเชิญ
ครับ ถ้าไม่มีญัตตินี้เสนอแจ้งเพ่ือทราบนะครับเชิญทางฝ่ายผู้บริหารชี้แจงครับ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเพื่อพิจารณา 
 4.1 ญัตติเพ่ือพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28(3) จ านวน 3 ท่าน  

 4.2 ญัตติการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28(1) จ านวน 3 ท่าน 

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลควนปริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 (3) ซึ่งก าหนดว่าให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสามคนเป็นกรรมการ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้และญัตติเพ่ือพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประ เมิ นผลแผนพัฒนาองค์ กา รบริ ห ารส่ วนต าบลควนปริ ง  ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 28(1) ซึ่งก าหนดว่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวน 3 คน เป็นกรรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกใหม่ได้อีกในคราวต่อไป ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯได้เสนอญัตติไปแล้ว ให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและมีผู้รับรองสองท่านครับเชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 1ครับ  

/นายอีน ... 
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นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมขอเสนอชื่อ นายคมสันต์   ชิตจันทร์  มีผู้รับรอง 2 ท่าน  คือ นายอะหมาย  จับปรั่ง
และนายสาธิต   ขันติ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการ
คนที่ 2 ครับและมีผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ 

 

นายสาธิต   ขันติ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมขอเสนอชื่อ นายอีน  วงศ์มาก  มีผู้รับรอง 2 ท่าน  คือนายทัตเทพ   เอียดนุ่นและ
นายประดับ   สั้นเต็ง 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการ
คนที่ 3 ครับและมีผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญครับ 

 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอชื่อนายจรูญ    สีผม  ผู้รับรอง 2 ท่านคือ นายฉลอง   ทองเรืองและ 

นายณรงค์   รักราวี 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติต่อที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ
เห็นชอบกับคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  15 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 หมายเหตุ  สมาชิกสภาฯมาประชุมไม่ทันขณะลงมติ 2 ท่าน 

 

ประธานสภาฯ ต่อไปญัตติ 4.2 ให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา จ านวน 3 ท่าน และให้มีผู้รับรองจ านวน 2 ท่านนะครับ  เชิญท่านสมาชิก
สภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 1 ครับ 

  

นายลวัต   เปาะทอง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
มีสมาชิกสภาฯเสนอชื่อ นายฉลอง   ทองเรือง 

 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯชี้แจงว่ากระผมคงรับไม่ได้เพราะผมเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาที่ประชาชนเลือกจากประชาคมแล้ว ในระเบียบต้องห้าม ขอให้สมาชิกสภาฯท่าน
อ่ืนที่อยู่ในสภาแห่งนี้ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล คนที่ 1 และมีผู้
รบัรอง 2 ท่านครับ 

 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมขอเสนอชื่อ นายสาธิต   ขันติ     

 

นายสาธิต   ขันติ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอแจ้งต่อที่ประชุมว่าจะซับซ้อนกับที่ประชาคมเสนอไปแล้ว 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญเสนอสมาชิกสภาฯใหม่ครับ คนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ  
 

นายอับดล อาบูบาเกอร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมขอเสนอชื่อนายณรงค์   รักราวี มีผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรอง 2 ท่านคือ นางสาวนัยนา  
เอ็มเอ็มและนายสาธิต  ขันติ 

 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง 2 คนครับ 

 

นายปรีชา   เกลี้ยงรัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอชื่อนางสาวนัยนา  เอ็มเอ็ม  ผู้รับรอง 2 ท่านคือนายอับดล   อาบูบาเกอร์

และนายณรงค์   รักราวี 
 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อ
คณะกรรมกรรมการติดตามและประเมินผลแผน คนที่ 3 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

 

นายณรงค์   รักราวี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอชื่อนายสุพจน์   แดงเรือง ครับ 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขออนุญาตประธานสภาฯชี้แจงครับว่าไม่สามารถเป็นคณะกรรมการของหมู่บ้านอยู่ ซึ่ง

จะเป็นต าแหน่งที่ซ้ าซ้อนกันไม่ได้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนคนที่ 3 พร้อมผู้
รับรอง 2 ท่านครับ 

 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอชื่อนายอะหมาย  จับปรั่ง  ผู้รับรอง 2 ท่านคือนายปรีชา   เกลี้ยงรัตน์และ

นายจรูญ   สีผม 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นเป็นอื่นไหมครับ  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯที่เห็นชอบให้ทั้ง 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นท้ัง 3 ท่าน ให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  15 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 หมายเหตุ  สมาชิกสภาฯมาประชุมไม่ทันขณะลงมติ 2 ท่าน 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ.... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2559และสมัยสามัญ ประจ าปี 
2560 สมัยแรก 

 

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2559และสมัยสามัญ 
ประจ าปี 2560 สมัยแรก จะประชุมหลายสมัยก็ได้แต่ไม่เกิน 4 สมัยครับ วันไหนเดือน
ไหน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯก าหนดมาครับ 

 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเป็น 4 สมัยเหมือนเดิมครับ แต่กระผมขอเท้าความสักนิดว่าที่ผ่านมามีเดือน

อะไรบ้าง ขอให้ท่านประธานสภาฯชี้น าเพื่อเป็นแนวทาง 
 

ประธานสภาฯ ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 2558  
 สมัยที่ 1   ระหว่างวันที่ 15 – 28  กุมภาพันธ์  2558  มีก าหนด  14  วัน 
 สมัยที่ 2   ระหว่างวันที่ 15 – 29  มิถุนายน  2558    มีก าหนด  15  วัน 
 สมัยที่ 3   ระหว่างวันที่ 15 – 29  สิงหาคม  2558    มีก าหนด  15  วัน 
 สมัยที่ 4   ระหว่างวันที่ 15 – 29  ธันวาคม  2558    มีก าหนด  15  วัน  

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี 2559 จ านวน 4 สมัย
เหมือนเดิมคือ 
สมัยที่ 1/2559   ระหว่างวันที่ 15 – 29  กุมภาพันธ์  2559  มีก าหนด  15  วัน 

 สมัยที่ 2/2559   ระหว่างวันที่ 15 – 29  มิถุนายน  2559    มีก าหนด  15  วัน 
 สมัยที่ 3/2559   ระหว่างวันที่ 15 – 29  สิงหาคม  2559    มีก าหนด  15  วัน 
 สมัยที่ 4/2559   ระหว่างวันที่ 15 – 29  ธันวาคม  2559    มีก าหนด  15  วัน  

และสมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี 2560  สมัยแรก  ระหว่างวันที่  15-28  กุมภาพันธ์  
2560 

 

ประธานสภา มีท่านสมาชิกสภาฯเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  ท่านสมาชิก
สภาฯมีมติเห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาฯเสนอมา ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  15 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 หมายเหตุ  สมาชิกสภาฯมาประชุมไม่ทันขณะลงมติ 2 ท่าน 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะฝากเรื่องกับฝ่ายบริหาร ขอเชิญครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขออนุญาตชี้แจงเรื่องคณะกรรมการทั้งสองชุดคือชุดคณะกรรมการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลควนปริงนะครับมีหน้าที่ในการรวบรวมแผนการโครงการจาก
ประชาคมแล้วน ามาท าข้อบัญญัติปีงบประมาณในปีต่อไป ซึ่งกระผมให้ความส าคัญมาก
เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณต่างๆในการเตรียมการปีต่อไป  

/อยากให้ทาง... 
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อยากให้ทางคณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกศึกษาข้อมูล แนวทางแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองในการช่วยกันพัฒนา อบต.ของเราให้ก้าวหน้าต่อไปคืออยากให้ทุกคนรู้บทบาท
หน้าที่ว่าคณะกรรมการแผนมีหน้าที่อะไร ไม่ใช่ว่าพอเสนอเข้าสภาตัวเองเป็นคนร่าง
แผนมาเองแล้วมาค้านญัตติตัวเองอีก อยากให้รู้ว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้ว ถึงเวลา
ควรให้คนอ่ืนเห็นชอบตามที่ตัวเองเสนอมาไม่ใช่มาค้านเอง ซึ่งมันน่าจะผิดระเบียบ
หลักการซึ่งจะมีคณะกรรมการติดตามเป็นคณะส าคัญเพราะจะเป็นผู้ตรวจสอบที่ส าคัญ 
เพราะจะได้ติดตามต่อเนื่องและจะได้ดูแลในความโปร่งใสต่างๆ คณะกรรมการทั้งสอง
ชุดนี้มีความส าคัญมาก อยากจะฝากให้คณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกแล้วไปด าเนิน
บทบาทของตนเอง ศึกษาระเบียบข้อมูลซึ่งจะไปอบรมมาแล้วก็พยายามศึกษาข้อมูลของ
ตัวเอง ต าแหน่งตรงนี้มีความส าคัญต่อการพัฒนามากเลยนะครับ  ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนายอีน  วงศมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 อยากทราบเรื่องโครงการเงิน

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หน้าที่ 3 ส่วนที่ 3 กระผมสงสัยว่าเงินงบประมาณท่ีได้รับ 
6,232,700  บาทและงบประมาณที่จ่ายไป 6,163,700  บาท ส่วนที่เหลือตรงนี้เงินเอา
ไปไว้ที่ไหนเพราะส่วนอื่นรับ-จ่ายหมดเลย แต่เงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังเป็นเงิน
ที่เหลือ ผมอยากทราบ ผมขอฝากผ่านประธานสภาฯให้ฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยนะครับ 

 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริงชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ก่อนอ่ืนต้องขอบคุณสมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ที่ไม่ทราบในเรื่องใดแล้วได้มีการถาม ซึ่งเป็นสิ่ง

ถูกต้องแล้วครับ งบประมาณสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นงบประมาณท่ีอุดหนุน
เฉพาะกิจมาจากรัฐบาลคือจะมีการแจ้งจ านวนประชากรผู้สูงอายุไปให้รัฐบาลจะอุดหนุน
เฉพาะกิจจ านวนเงินมาให้ตามจ านวนผู้สูงอายุ บางครั้งบางปีมันอาจจะไม่ตรงกัน 
เนื่องจากผู้สูงอายุอาจจะเสียชีวิตก่อน งบประมาณก็จะเหลือซึ่งเงินเหลือแบบนี้เราไม่
สามารถน าไปใช้อย่างอ่ืนได้ นอกจากส่งคืนรัฐบาลครับ 

 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯได้ชี้แจงให้ทราบแล้วนะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯครับ 
 

นายอีน   วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมขอขอบคุณท่านนายกฯ บางทีพวกสมาชิกสภาฯอาจจะไม่รู้มีความสงสัยอยู่ 

ตอนนี้ก็กระจ่างแล้วเพราะส่วนมากจะเป็นสมาชิกใหม่ทั้งนั้น ขอบคุณท่านนายกฯอีก
ครั้งครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่  เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอับดล   อาบูบาเกอร์เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนายอับดล  อาบูบาเกอร์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3 ขอถามผ่านทางท่าน

ประธานสภาฯเรื่องบุกเบิกถนนสายหมู่ที่ 3 เราเคยได้คุยกันมาก่อนก็ได้ทราบแล้วว่า
ท่านนายกฯเคยรับปากจะด าเนินการแต่อยากให้มีการลงบันทึกเผื่อว่าเวลาชาวบ้านที่
เขาถามมาว่าท าไมเข้าปีที่ 3 แล้วนายกฯรับปากจะท าจะท าแต่ยังไม่ด าเนินการ  

/อยากขอให้... 
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อยากขอให้ท่านนายกฯตอบ จะด าเนินการวันไหนเดือนไหน เพ่ือจะได้ทราบอย่าง
ชัดเจนและบอกให้ชาวบ้านได้ทราบได้ตรงกัน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ เชิญนายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ถนนสายหมู่ที่ 3 ช่างได้ออกแบบประมาณการแล้วและจัดซื้อวัสดุเป็นท่อระบายน้ า ซึ่ง

ช่างก าลังออกแบอยู่งบประมาณมาก คงต้องน าเข้าสภาเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม ขอบคุณ
ครับ 

 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯครับ 

 

นายจรูญ  สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านเรื่องน้ าที่ไหลออกมาจากรถบรรทุกขยะร่วงบนถนนส่ง

กลิ่นเหม็นไปทั่ว ไม่ทราบว่าทางผู้บริหารมีแผนซ่อมบ ารุงรถ ชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อน
เรื่องกลิ่นเหม็นครับ 

 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 ครับ เรื่องปัญหารถขยะนี้มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้อง

แก้ไขจริงๆเหมือนวันนี้ก็มีคิวต้องเข้ารับการซ่อมแซม จริงๆรถมีปัญหาเยอะมากและ
ท างานหนักมาก ซึ่งทางฝ่ายบริหารมีแผนงานจัดซื้อรถบรรทุกขยะโดยจ่ายขาดเงินสะสม 
1 คัน คงต้องขอความกรุณาจากสมาชิกสภาฯทุกท่านจ่ายขาดเงินสะสมรอบต่อไป คง
ต้องมีเรื่องนี้เสนอต่อสภา อยากให้ทุกท่านเห็นชอบด้วย ตอนนี้เราต้องยอมรับว่า
พนักงานจัดเก็บขยะชุดนี้ท างานได้ดีมาก เมื่อเกิดปัญหาก็พยายามแก้ไขปัญหา ซึ่งต่าง
จากชุดที่แล้วมาก ผมก็พยายามจับตาดูและชื่นชมเข้าอยู่ตลอดเวลา เหมือนวันนี้รถมี
ปัญหาเขาก็มาลงท างานกันตั้งแต่หัวรุ่งเพราะช่วงบ่ายจะได้เอาเข้าอู่แต่เป็นเพียงซ่อม
ระบบเครื่องแต่ตัวถังเราไม่สามารถซ่อมได้ เคยพยายามโปะเชื่อมหลายรอบแล้ว ตอนนี้
เป็นเหล็กหนา 3-4 ชิ้นมาทับกันอยู่ เพราะว่าตัวถังผุหมดแล้วเพราะใช้งานมานานหลาย
ปี ตั้งแต่ที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกก็ได้มีการซื้อถึงเวลาที่ต้องหาส ารองใช้ ถ้ามีการหยุด
จัดเก็บขยะสัก 2 วันน่าจะเกิดปัญหาแน่ทางฝั่งนี้ ก็ขอฝากเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องด่วนอีกเรื่อง
หนึ่งที่จ าเป็นต้องจัดหาส ารองไว้ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ ท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้ว มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนจะเสนอเรื่องอีกไหมครับ ขอ

เชิญท่านสมาชิกสภาฯครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนายปฎิภาณ  หะจิ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  กระผมจะขอชี้แจงต่อท่านนายกเรื่อง

คั่งค้างอยู่นานแล้วครับ คือตั้งแต่วันที่กระผมยื่นกระทู้ถามท่านนายกฯรู้สึกว่าหลายวัน
แล้วแต่ผมไม่สบายจึงได้ลาการประชุมต่อท่านประธานสภาฯ อบต.และได้แจ้งลาให้
หัวหน้าส านักงานปลัดทราบแล้ว เป็นเรื่องท่ีกระผมขอชี้แจงนะครับ ท่านนายกฯไม่ต้อง 

/ตอบก็ได้... 
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ตอบก็ได้ กระทู้เรื่องการใช้ยานพาหนะรถบรรทุกที่มีน้ าหนักบรรทุกเกิดก าหนด ณ วัน
นั้นผมไม่มาแต่รู้สึกว่าท่านนายกฯได้หยิบยกกระทู้มาพูด ตามหลักทั่วไปแล้วผู้ยื่นกระทู้
ไม่มากระทู้นั้นตกไป เป็นไปตามข้อบังคับแต่ว่าท่านนายกฯเผลอพูดไป แล้วก็ทราบว่า 
ท่านประธานสภาฯได้สั่งให้หยุดพูด ถ้าเปรียบเป็นรถเท่ากับว่าชนแบบไม่มีคู่กรณีนะครับ 
เพราะฉะนั้น กระผมขอชี้แจงนิดนึงเรื่องท่ีท่านบอกว่า สภาสนับสนุนให้ท่านท าผิด 
กฎหมายในเรื่องนี้ สภามีมติเสียง 17  งดออกเสียง 1 คือประธานสภาฯ เอาเป็นว่าผม
ขอชี้แจงเพราะว่าผมเป็นคนเป็นคนยื่นญัตติและกระผมไม่อยากให้สมาชิกสภาฯท่านอ่ืน
รู้สึกว่าผิดไปกับผมด้วยว่าเขาคิดผิดเขาคิดถูกที่ช่วยยกมือให้กับผม ที่ท่านนายกฯว่า
สมาชิกสภาฯสนับสนุนให้ผู้บริหารกระท าผิดกฎหมาย ท่านนายกฯไม่ต้องตอบก็ได้นะ
ครับว่าผิดกฎหมายข้อไหน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯให้ท่านเลขานุการสภา
ฯน าร่างข้อบัญญัติและค าสั่งหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ขออนุญาตให้ท่าน
เลขานุการสภาฯแจกท่านสมาชิกสภาฯและท่านนายก อบต.คนละฉบับ เพ่ือให้ดูว่าที่
ท่านสมาชิกสภายกมือให้กระผมนั้นผิดหรือถูกต้องตามกฎหมายคือจะได้หมดข้อครหา
คือให้ทุกท่านดูสิทธิของการเสนอร่างข้อบัญญัติ สามารถกระท าได้โดย 1.คณะผู้บริหาร 
2.สมาชิกสภาฯ 3.ราษฎร มีการเข้าชื่อ นี่ก็ถือว่าเข้าประเด็น ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน
ไปเปิดดู หนังสือที่ท่านเลขาฯแจก 
 

ประธานสภาฯ ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาฯครับ ถ้าท่านสมาชิกสภาฯมีข้อสงสัยในเรื่องนี้จะเสนอเป็น
กระทู้ถามนะครับเพราะนี่เป็นระเบียบวาระอ่ืนๆ 

 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
โอเคครับ เรื่องนี้ผมพอแค่นี้ครับ ผมขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องนะครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่
สนับสนุนท่านประธานสภาฯมาโดยตลอดนะครับ ปีนี้ เข้าปีที่  3 แล้วนะครับ มี
เลขานุการสภามาแล้ว 2 ท่าน กระผมมีเรื่องที่จะถาม 1 เรื่องนะครับ รายงานการ
ประชุมตามข้อบังคับท่ีมีการรับรองแล้ว ท่านต้องให้เลขานุการสภาติดไว้ที่เปิดเผย ณ ที่
ท าการ อบต.นั้นๆ นี่ เข้าปีที่ 3 แล้วไม่เคยเห็นรายงานการประชุมปิดไ ว้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯหรือประชาชนรับทราบ เพ่ือที่ให้ประชาชนหรือ
สมาชิกสภาฯไม่ต้องเขียนค าร้องขอข้อมูลข่าวสารซึ่งผ่านขั้นตอนต้องรอการเซ็นอนุญาต
จากหลายๆท่าน ไม่ต้องรอการถ่ายเอกสารเพราะบางครั้งมันมีจ านวนมาก อย่างเช่น 
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี ซึ่งมีปริมาณหลายหน้ามาก ถ้าถ่ายเอกสารต้องใช้เวลาแต่ถ้า
มีการปิดประกาศจะเป็นการลดเวลาการท างานของข้าราชการ การปิดประกาศงานสภา
เป็นสิทธิหน้าที่ของท่าน ในคราวต่อไปถ้าท่านยังท าไม่ได้อีกกระผมจะถามท่านอีกและ
ขออนุญาตเอ่ยถึงท่านเลขานุการสภาด้วยนะครับนี่คือหน้าที่หลักของท่าน ขอฝากท่าน
เลขานุการสภาท าหน้าที่เลขานุการสภาด้วยว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง รวมถึงหน้าที่ที่ประธาน
มอบหมายด้วย กระพูดด้วยความรักความเป็นห่วงนะครับ ไม่ต้องคิดมากนะครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับในการประชุมสภาทุกครั้งก็ได้มีการประชาสัมพันธ์การประชุมสภาให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทราบทุกครั้ง กรณีรายงานการประชุมสภาที่ต้องติดประกาศ
ให้ประชาชนได้รับทราบก็ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา ตามที่ท่าน
สมาชิกสภาฯได้พูดมาก็ถูกต้องแล้วครับ เพราะทุกครั้งจะมีลายเซ็นผมเซ็นทุกครั้ง ไม่
ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนมีเรื่องที่จะฝากอีกไหมครับ 

/นายปฎิภาณ  ... 
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นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมขอเน้นย้ านะครับเรื่องการปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. เริ่มตั้งแต่ปี 

2559 นี้เลยนะครับ ท่านยังไม่ปิดประกาศ กระผมจะท าเป็นหนังสือ 
 

ประธานสภาฯ จะด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบอยู่แล้วครับ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนจะเสนอเรื่องอีก
หรือไม่ 

 

นายสุพจน์   แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนายสุพจน์   แดงเรือง  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 6 กระผมมีเรื่องที่จะฝากท่าน

ประธานสภาฯไปยังฝ่ายบริหารเรื่องของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจ านวนมาก โดยเฉพาะใน
ซอยบ้านก านันพิสิทธิ์ ตอนนี้เป็นหลุมมากเป็นหลุมลึกด้วย อยากให้ฝ่ายบริหารเข้าไป
ด าเนินการด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 6 ด้วยครับ ขอ

อนุญาตชี้แจงเรื่องการได้รับหนังสือของกรมทางหลวง เรื่องการลงทะเบียนท้องถิ่น การ
ที่ไม่ต้องออกข้อบัญญัติ คนที่ออกแล้วยกเลิกเพราะต้องใช้ระเบียบตัวเดียวกันทั้ง
ประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันและขออนุญาตตอบท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ด้วยครับว่า
ตอนนี้ อบต.ก าลังส ารวจทั่งทั้ง าบลว่าถนนสายใดสามารถซ่อมปะได้บ้าง ซึ่งจะท าการ
ซ่อมทีเดียวทั้งต าบลเลยครับ อันไหนที่ซ่อมได้จะซ่อมเป็นช่วง 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 หนังสือที่กระผมแจกไปเป็นค าสั่งของกระทรวงมหาดไทยนะครับ ไม่ใช่เป็นหนังสือ

ลงทะเบียนตามที่ท่านนายกฯว่าเพราะว่า พรบ.ของกรมทางหลวงฉบับแรกท ามาเม่ือปี 
พ.ศ.2535 นะครับและมีการปรับปรุงเป็นฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 สาเหตุที่ใช้หนังสือนี้
เพราะอะไรท่านนายกฯเพราะว่าคนที่ใช้ตามหนังสือนี้ใช้ตาม พรบ.ปี2552 อันนั้นเป็น
ฉบับเก่าแล้วครับ เขาไม่ใช้กันแล้วครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายสาธิต   ขันติ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนายสาธิต   ขันติ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ผมมีเรื่องอยากฝากท่านประธานสภาฯ

ไปยังฝ่ายบริหารนะครับว่าให้ช่วยส ารวจพื้นที่ท่ีเป็นพื้นที่สาธารณะให้เป็นทางการครับ
ว่าห้วย หนอง คลอง บึงที่เป็นพ้ืนที่ของต าบลควนปริงเรา แต่ประสบปัญหาคือหมู่ที่ 7 
นะครับ คือพ้ืนที่ห้วยถูกบุกรุกมีการท าการเกษตร โดยไม่ทราบว่าเป็นการกระท าแบบ
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับแต่ว่าอยากให้มีการทราบพ้ืนที่ที่เป็นห้วย หนอง คลอง 
บึงที่ชัดเจนนะครับ เพ่ือจะได้มีการรักษาท่ีสาธารณะ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯท่านต่อไปครับ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ครับ 
 

/นายประดับ  .... 
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นายประดับ  ส้ันเต็ง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมอยากทราบค่าใช้จ่ายของการจัดงานวันเด็กในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีค่าใช้จ่ายอะไร

ไปบ้างเพราะว่าของหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานหรือของรางวัลชิ้นใหญ่ๆก็ได้มี
การไปขอรับการสนับสนุนมา อยากทราบว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลได้มี
การจัดซื้ออะไรบ้างในรางวัลชิ้นใหญ่ ชาวบ้าฝากกระผมถามมาตั้งแต่วันจัดงานเสร็จ 
กระผมในฐานะสมาชิกสภาฯอบต.ก็ไม่สบายใจ คาใจ อยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงให้ทราบ
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณท่านประธานสภาฯและขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ด้วยนะครับ ที่จริง

ค่าใช้จ่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559 น่าจะมีการชี้แจงไปแล้วนะครับ ถ้า
ท่านอยากทราบค่าใช้จ่ายขอให้ท่านไปสอบถามได้ที่ ผอ.กองการศึกษาได้นะครับ 
ส าหรับของขวัญชิ้นใหญ่ๆทาง อบต.ก็ได้ขอความอนุเคราะห์มานะครับ ของขวัญที่จัดซื้อ
เองมีราคา 30 - 60 บาท รายละเอียดความชัดเจนขอเชิญไปขอรายละเอียดที่ ผอ.กอง
การศึกษาได้นะครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯครับ 
 

นายอาทิตย์  เสรีรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน 
 กระผมนายอาทิตย์  เสรีรักษ์ สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 6 อยากสอบถามเรื่องขอติดตั้ง

เสาไฟฟ้าใหม่ เรื่องด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกทักษิณ  รักจริงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณท่านประธานสภาฯและขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ เรื่องการติดตั้ง

เสาไฟฟ้าสาธารณะก าลังให้ทางช่างด าเนินการส ารวจอยู่ แต่ถ้าเป็นการติดตั้งเสาไฟฟ้าที่
เป็นทางเข้าบ้านส่วนตัวใช้งบประมาณของหลวงไม่ได้ จะใช้งบประมาณส่วนตัวก็ไม่ได้
แต่ถ้าเป็นขยายเขตไฟฟ้าถนนทั่วไปก็ยินดี ขอบคุณมากครับ  
  

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ส าหรับวันนี้เมื่อประชุมครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว ส าหรับวันนี้ผมขอปิดการ
ประชุมครับ  

 

ปิดประชุมเวลา 10.44 น. 
 
 

ผู้จดบันทึกการประชุม 
 

 
 

นายอายันต์   จับปรั่ง 
เลขานุการสภาฯ อบต.ควนปริง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่         เดือนมีนาคม  พ.ศ.2559 
 

 
(ลงชื่อ)............................................. กรรมการ  (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
          (นายประดับ   สั้นเต็ง)                                             (นายปรีชา   เกลี้ยงรัตน์) 
 
 

            (ลงชื่อ)........................................ประธานกรรมการ 
(นายณรงค์    รักราวี) 

 

 


