
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1/2559 ประจ าปี 2559  (ครั้งที่ 1/2559) 

วันอาทิตย์ที่  14  สิงหาคม  2559 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

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

ลําดับที่                 ชื่อ  -  สกุล ตําแหน่ง 
1. นายอะสัน  แอโสะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. นายลวัต  เปาะทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
3. นายอายันต์  จับปรั่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
4. นายปฏิภาณ  หะจิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
5. นายจรูญ  สีผม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
6. นายทัตเทพ  เอียดนุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
7. นายณรงค์  รักราวี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
8. นายอับดล  อาบูบาเกอร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
9. นายอีน  วงศมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
10. นายฉลอง  ทองเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
11. นายประดับ   สั้นเต็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
12. นายปรีชา   เกลี้ยงรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
13. นายอาทิตย์  เสรีรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
14. นายสุพจน์  แดงเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
15. นายสาธิต  ขันติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
16. นางสาวนัยนา  เอ็มเอ็ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
17. นายคมสัน  ชิตจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
18 นายอะหมาย  จับปรั่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม   จํานวน  4  คน  
  1.นายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
  2.นายพรชัย   สัญวงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
  3.นางวิภา    สิริรักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
  4.นางเพ็ญนภา   สังยวน  หัวหน้าสํานักงานปลัดฯ 
   

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม เลขานุการสภาฯกล่าวรายงานต่อท่านประธานสภาฯ ว่า
สมาชิกฯมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาฯเปิดการประชุม 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ สวัสดีครับท่านฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม
ครับ  วันนี้ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตําบลควนปริง  
สมัยประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 14  สิงหาคม  2559
เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง ประชุมตาม
ระเบยีบวาระการประชุมครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่าน ผอ.กองช่างคนใหม่แนะนําให้สมาชิกสาฯทราบครับ 
 

นายอัมพล   พลอินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายอัมพล   พลอินทร์ ประวัติการทํางาน 2540 เป็นหัวหน้าบริหารส่วนตําบล
นาโต๊ะหมิง พ.ศ.2542 เป็น ผอ.กองช่างเทศบาลลําภูรา 15 กรกฎาคม  2559 เป็น
หัวหน้ากองช่างที่ อบต.ควนปริง 

 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณท่าน ผอ.กองช่างครับ 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2/2559  ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2559 มีสมาชิกสภาฯท่านใด
จะขอแก้ไขข้อความประชุมฉบับนี้บ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิก
สภาฯรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  2559 ให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  17 เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
      

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
1.ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โครงการขุดเจาะ 
บ่อน้ําบาดาล บริเวณสวนยางพารา นายวงศ์เจริญ หมู่ที่ 6 ตําบลควนปริง ขนาด 6 นิ้ว 
ความลึก 120 เมตร หรือเจาะได้ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. งบประมาณ 
261,000.- (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
จะขอให้ทุกท่านลงมติญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล บริเวณสวนยางพารา นายวงศ์เจริญ หมู่ที่ 6 ตําบล 
ควนปริง ขนาด 6 นิ้ว ความลกึ 120 เมตรหรือเจาะได้ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./
ชม. งบประมาณ 261,000.- (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯได้เสนอญัตติไปแล้วนะครับ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย ขอเชิญ
ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
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นายจรูญ   สีผม  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ผมขอเสนอให้ท่านประธานสภาฯให้ท่านนายกฯให้ 2 โครงการมาเปรียบเทียบครับ 
 

ประธานสภาฯ มันเข้าวาระต้องทีละวาระ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนสงสัยอีกไหมครับ  ขอเชิญสมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ 

 

นายสาธิต  ขันติ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมสงสัยอยากให้เจ้าหน้าที่ทางกฎหมายยืนยันว่าถ้ามีความผิดพลาดอยากให้ท่าน

รับผิดชอบเพียงผู้เดียวครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 อยากให้แต่ละวาระที่ละประเด็น ถ้ามีข้อสงสัยค่อยสอบถามกันต่อไป 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 อยากให้ฝ่ายงบประมาณชี้แจง ไม่ใช้โยนกันไปมา 
 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกไหม ทีละโครงการ ถ้าไม่มีผมขอมติต่อที่ประชุม 

ท่านสมาชิกสภาฯอนุมัติโครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล บริเวณสวนยางพารา นายวงศ์
เจริญ หมู่ที่ 6 ตําบลควนปริง ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 120 เมตรหรือเจาะได้ปริมาณน้ําไม่
น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. งบประมาณ 261,000.- (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ให้
ยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม  รับรอง  17 เสียง 
   ไม่รับรอง  -  เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โครงการขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาล บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลควนปริง บ้านนาป้อ หมู่ที่ 
8 ต าบลควนปริง ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 135 เมตร หรือเจาะได้ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 
5 ลบ.ม./ชม. งบประมาณ 265,000.- (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมขอเสนอญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลควนปริง 
บ้านนาป้อ หมู่ที่ 8 ต าบลควนปริง ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 135 เมตร หรือเจาะได้
ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. งบประมาณ 265,000.- (สองแสนหกหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) 

 

ประธานสภาฯ  ท่านนายกฯก็ได้เสนอญัตติแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯครับ 
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นายจรูญ   สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมให้ท่านประธานสภาฯตรวจเอกสารด้วย ยกตัวอย่างทั้ง 2 โครงการให้ท่าน

ประธานสภาฯไปดูรายละเอียดทั้ง 2 โครงการของ หมู่ที่ 6 ความลึก 120 เมตร รายจ่าย 
261,000 บาท ของหมู๔ที่ 8 ความลึก 120 เมตร เงินที่ต้องใช้ 265,000 บาท ขาด
เหลือกัน 4,000 บาท ความลึกเท่ากันแต่เงินแตกต่างกัน ช่วยให้ท่านประธานสภาฯให้
ฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยนะครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ด้านหน้าน่าจะเขียนผิด หมู่ที่ 8 ความลึก 135 เมตร ขอบคุณครับ 
 
ประธานสภาฯ ให้ท่านสมาชิกสภาฯแก้ไขตามที่นายกฯเสนอมานะครับ มีท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มี 

ผมขอมติที่ประชุมครับ ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2559 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
ควนปริง บ้านนาป้อ หมู่ที่ 8 ต าบลควนปริง ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 135 เมตร หรือ
เจาะได้ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. งบประมาณ 265,000.- (สองแสนหก
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

 

มติที่ประชุม  รับรอง  17 เสียง 
   ไม่รับรอง  -  เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

- พักการประชุม 5 นาที - 
 

นายอายันต์   จับปรั่ง เมื่อมาครบองค์ประชุมแล้ว เชิญท่านประธานสภาฯประชุมต่อครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลอง หมู่ที่ 5 ต าบลควนปริง งบประมาณ 
1,406,000.- (หนึ่งล้านสี่แสนหกพันบาทถ้วน) 

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมขอเสนอญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลอง หมู่ที่ 5 ต าบลควนปริง 
งบประมาณ 1,406,000.- (หนึ่งล้านสี่แสนหกพันบาทถ้วน) 
 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสงสันไหมครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ครับ 
 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   อยากให้ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนหน่อยครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ครับ 
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นายประดับ  สั้นเต็ง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
โครงการของหมู่ที่ 5 มีความจําเป็นจริงๆจากภัยพิบัติต่างๆที่ผ่านมา ผมถูกด่าจะตายอยู่
แล้ว อยากให้เพ่ือนสมาชิกสภาฯเห็นชอบด้วยครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯหมู่ไหนอีกไหมครับ ขอเชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายสาธิต   ขันติ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมเห็นด้วยนะครับ ผมเห็นใจเพ่ือนสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 มากนะครับ แต่ว่าบาง
โครงการผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ไม่ใช่ว่าผมไม่สนับสนุน ผมยินดีสนับสนุนทุกโครงการนะ
ครับ ถ้าเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้อง แต่ผมขอความมั่นใจต่อฝ่ายกฎหมายก่อนนะครับว่าไม่
ผิดกฎหมาย ถ้ามีผิดพลาดด้านกฎหมายอยากให้ท่านรับไปชอบไปหน่อย ผมถือว่าได้
กลั่นกรองด้านกฎหมายหมดแล้ว ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ความคิดเห็นส่วนตัวมันเหมาะและควรที่จะทํา เหมือนช่วงน้ําหลาก การจราจรก็ลําบาก 
ความจําเป็นความเดือดร้อนดูจากตอนฝนตกน้ําท่วมแต่ละปี อาจเกิดจากท่ีลุ่มหรือที่
ดอนต่างๆ แล้วเรื่องของท่านสาธิตกล่าวด้านกฎหมาย ผมว่าเราเป็นสมาชิกสภาฯมัน
ต้องขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละบุคคลว่าความเดือดร้อนความเหมาะสม ไม่มีใครมา
ยืนยันได้รายจ่ายนี้มันจะติดคุก มันไม่มีครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
 

นายสุพจน์   แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
การใช้จ่ายเงินสะสมนี้เพ่ือมาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนตามอํานาจหน้าที่และ
สนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล อบต.ให้ปฏิบัติ ซึ่งการจ่ายตั้งสนับสนุนที่เอาไปใช้จ่าย
ได้หรือไม่ ก่อประโยชน์ต่อประชาชน เช่นการก่อสร้างที่ประชุมหรือการจัดหารถยนต์
ส่วนกลาง การศึกษาดูงาน ไม่สามารถเอาเงินสะสมไปจ่ายได้ เงินสะสมต้องยืมเงินนี้ไป
ช่วยเหลือความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนได้ อยากให้สมาชิกสภาฯเข้าใจในจุดๆนี้
ด้วย 

 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติต่อที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลอง หมู่ที่ 5 
ต าบลควนปริง งบประมาณ 1,406,000.- (หนึ่งล้านสี่แสนหกพันบาทถ้วน) 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  17 เสียง 
   ไม่รับรอง  -  เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โครงการบุกเบิก
ถนนสายบ้านบังฝาถึงซอยบ้านนายระดม หมู่ที่ 3 ต าบลควนปริง งบประมาณ 
494,000.- (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านบังฝาถึงซอยบ้านนายระดม หมู่ที่ 3 ต าบลควนปริง 
งบประมาณ 494,000.- (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯสงสัยหรือซักถามบ้างครับ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ครับ 
 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 อยากให้สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 อธิบายรายละเอียดถนนหน่อยครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอับดล  อาบูบาเกอร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ถนนตรงนั้นเป็นมานานแล้วแต่ไม่ได้จัดการ มันขัดข้องตรงไหนก็ไม่ทราบนะครับ ในยุคนี้

ผมเข้ามาท าหน้าที่แทนชาวบ้าน ผมขอให้เพ่ือนสมาชิกสภาฯเข้าใจ โครงการถนนเส้นนี้
เป็นที่ท าการเกษตรหลายคนใช้ของชาวบ้าน ไม่สามารถน าผลผลิตออกมาได้ ไม่มีที่จะ
เป็นสาธารณะ ดังนั้นบางทีเค้าให้ผ่าน บางคนเค้าไม่ให้ผ่าน มี 5 ที่ๆไม่สามารถไปท า
กิจกรรมต่างๆในที่ของเค้าได้เลยครับอยากให้เพ่ือนสมาชิกสภาฯเห็นใจในครั้งนี้ด้วยครับ 

 
ประธานสภาฯ เพ่ือนสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 ก็ได้ชี้แจงไปแล้ว มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่

มีผมขอมติ  ท่านสมาชิกสภาฯอนุมัติโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านบังฝาถึงซอยบ้านนาย
ระดม หมู่ที่ 3 ต าบลควนปริง งบประมาณ 494,000.- (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
ให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  17 เสียง 
   ไม่รับรอง  -  เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โครงการบุกเบิก
ถนนสายบ้านนางจิตร  มากแก้ว หมู่ที่ 6 ต าบลควนปริง งบประมาณ 139,000.- 
(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอญัตตโิครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางจิตร  มากแก้ว หมู่ที่ 6 ต าบล 

ควนปริง งบประมาณ 139,000.- (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามเอกสารที่
แนบครับ 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยถ้าเปรียบเทียบกับของหมู่ที่ 5และหมู่ที่ 3 มันเดือดร้อนยังไง มันไม่

น่าจ่ายขาด ผมไม่ทราบว่าข้างในมีก่ีครัวเรือนครับ ฝากท่านประธานสภาฯหน่อยนะครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เป็นโครงการต่อเนื่องครับ เป็นถนนซอยนี้เข้าไปในหอพักนักศึกษา สามารถทะลุไปถนน

เลี่ยงเมืองตรัง มีครัวเรือน 2 ครัวเรือนแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ังตําบล เจ้าของอุทิศ
ที่ดินให้ครับ  

 
ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติจากท่านสมาชิกสภาฯจาก

ญัตติโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางจิตร  มากแก้ว หมู่ที่  6 ต าบลควนปริง 
งบประมาณ 139,000.- (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  17 เสียง 
   ไม่รับรอง  -  เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โครงการขยายเขต
จําหน่ายน้ําประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 ตําบลควนปริง งบประมาณ 487,879.-  
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) 

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โครงการ

ขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 ตําบลควนปริง งบประมาณ 
487,879.- (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายละเอียดครับ 
การประปากันตังเป็นผู้ออกแบบนะครับ ขยายเขตมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่ครอบคลุม
ต่อเนื่อง ถ้าได้ครอบคลุมจะได้ตัดการจ่ายประปาในตําบลควนปริงของเราให้ที่อ่ืนได้ใช้มี
ประสิทธิภาพ 

 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯได้เสนอญัตติแล้ว มีท่านสมาชิกสภาฯสงสัยหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ  
หมู่ที่ 3 ครับ 

 

นายอีน   วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมอยากถามว่าจะขยายการประปาตรงนั้นกี่หลังคาเรือนและอยากให้หาวิธีการอ่ืน ผม

เคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วว่าสมบัติของ อบต.ควนปริง เราให้ประปาส่วนภูมิภาคไปหมด 
ควนปริงจะเหลืออะไร ผมคิดเราแก้ไขปัญหาตรงอ่ืน เช่นหาแหล่งน้ํา พอไม่ใช่ว่าดีขึ้นเรา
ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค มันเสียงบประมาณท้ัง 400,000 กว่า มันเปลือง อยากให้
คิดตรงนั้นให้ดี อีก 5 ปีควนปริงจะไม่มีอะไรเหลืออีกเลยครับ ให้ประปาส่วนภูมิภาคไป
หมดหมายถึงว่าเราตัดความรับผิดชอบ เพื่อนๆสมาชิกสภาฯอยากให้สมาชิกสภาฯ 
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  หมู่ที่ 4 ดูให้ดี ใครควรให้มากที่นายกฯสมบัติไปให้เพ่ือนไปง่ายๆ ผมคิดว่ามันไม่สมควร
ครับ เพราะทุกวันนี้ที่เราเข้ามาอยู่ เรามารักษาผลประโยชน์ให้พ่ีน้องประชาชนและดูแล
สมบัติควนปริงไม่ใช่ให้เพื่อนไปครับ ผมขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายลวัต  เปาะทอง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ จากโครงการของหมู่ที่ 4 มันไม่ต่อเนื่องนะครับ 

เราอยากจะช่วยหมู่อื่นที่อยากจะใช้น้ําจากหมู่ที่ 4  หมู่ที่ 1,9 บังเอิญจะแบ่งน้ําใช้ให้ได้
ใช้กันเต็มที่ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ผมขออ้างของหมู่ที่ 4 ว่าแหล่งน้ํามันขาดเอามา

บริโภค สํารวจที่เจาะน้ําไม่มีเลยในหมู่ที่ 4 เป็นทางเดียวที่จะช่วยเหลือได้คือประปาส่วน
ภูมิภาค ซึ่งช่วงที่ผ่านมาทํามาได้ระยะหนึ่งแล้ว มีบ้านพักหอพักด้วย รีสอร์ท มีชาวบ้าน
หลายหลัง แยกต่างถิ่นมากมาย มีห้องประชุมน้ําขาดแคลนหลายครั้งที่เราช่วยเหลือ
ไม่ได้ อยากขอบคุณฝ่ายบริหารที่คิดประปาภูมิภาคมาให้ แต่มีอย่างหนึ่งที่จะถามฝ่าย
บริหาร ผมเข้าใจนะครับว่าครั้งนี้ฝ่ายกองช่าง อบต.ไม่ได้เขียนเป็นของประปาเขต ก็
แล้วแต่ผมสงสัยว่าจุดเริ่มต้นของโครงการเป็นทางเข้าบ้านท่านนายกฯทักษิณจนมา
สิ้นสุดบ้านนาง........ ถนนทางหลวง วงแหวนรอบเมืองตรงั ใช่หรือไม่ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ผอ.กองช่างชี้แจงครับและฝ่ายบริหารครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอบคุณสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ครับ เป็นรายละเอียดขยาย 3 ช่วงด้วยกัน ช่วงที่ 1 
ระบายน้ําถนนเลี่ยงเมืองสายใต้ หมู่ที่ 4  200,000 กว่าบาท  ซอยสึนามิ  190,000 กว่า
บาท วางท่อสายควนปริง หมู่ที่ 4 50,000 กว่าบาท รวมๆก็ 400,000 กว่าบาท  

 

ประธานสภาฯ  ท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

 นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมอยากให้ท่านประธานสภาฯและท่านจะให้ไม่ใช่สมาชิกสภาฯตัวแทนสภาฯมาชี้แจง 
ให้ท่านนายกฯได้ชี้แจงก่อน ไม่ใช่อยู่ดีๆก็โยนไปให้ ผอ.กองช่างมาชี้แจง มันจะข่าม
ขั้นตอน ดังนั้นผมขอฝากไว้ก่อนนะครับ ต่อมาผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องประปา ผมฟัง
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 พูดมา ในแง่ดีก็คือท่านอยากให้ฝ่ายบริหารจัดการน้ําใน อบต.ให้ดี
ขึ้นก่อน ค่อยไปช่วยเหลือส่วนภูมิภาค ส่วนตัวผมเห็นด้วย ถนนบายพาสเส้นนั้นเหมาะที่
ควรขยายเป็นส่วนภูมิภาคอยู่แล้ว มันมีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เมื่อมีกิจกรรมก็ดี 
มีรีสอร์ทมีให้เช่า ถ้าเกิดน้ําท่าไม่ดี เค้าได้กลับไปพูดได้ว่าน้ําท่าสมบูรณ์ดี หมายความว่า
เป็นจุดที่เหมาะสมที่จะขยายเขต อนาคตอาจมีการขยายของบริเวณนี้ก็อาจเป็นการ
รองรับเศรษฐกิจในอนาคต ก็ช่วยกันขยับขยายกันต่อไปส่วนตัวก็เห็นด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ เมื่อตะกี้ผมไม่ได้โยนไปยัง ผอ.กองช่าง แต่ประเด็นที่ว่าคนไหนที่รับผิดชอบ มีท่าน

สมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกไหมครับ 
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นายอีน   วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ที่ผมพูดเมื่อตะกี้คือเห็นด้วย แต่อยากให้ศึกษาดูให้ดีมนฝั่งของควนปริงคืออยากให้ช่วย

ดูแลและรักษา แต่ถ้ามีทางออกอยู่แล้ว เหมือนท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 กล่าวมันก็เป็น
เหตุผลที่ดี ผมก็เห็นด้วยแต่ผมก็อยากให้ไตร่ตรองไว้ก่อนเพราะตอนนี้เข้าฤดูฝนแล้วว่า
เหมาะสมไหม ผมก็ไม่ทราบผมเลยอยากให้คิดดูให้ดีเพราะว่าถ้าต่อมาทําแล้ว แล้วเราไป
ทําอีกมันจะเข้าประเด็นนี้ผมอยากให้คิดดูให้ดีหน่อย ถ้าหากผิดพลาดมันก็กลับคืนมา
ไม่ได้ มันก็เหลือน้ําประปานั่นแหละ ถ้าเราให้ส่วนภูมิภารไปแล้วถ้าเราจะเอากลับมาเป็น
สมบัติควนปริงมันก็อีกนาน ผมก็อยากให้คิดตรงนี้กับสิ่งที่ได้รับผมก็เห็นด้วย ไม่ใช่ว่าไม่
เห็นด้วยและผมก็ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมพยายามเข้าใจท่าน แต่ไม่เข้าใจท่านเรื่องสมบัติ ในความเข้าใจของผมในส่วนของ

ประปาภูมิภาคก็คือชาวบ้านที่มีอันจะกินก็ใช้ประปาส่วนภูมิภาคไป ใครที่จะใช้ของ 
อบต.ก็ใช้ อบต.เหมือนเดิม ไม่ใช่ประปาภูมิภาคมาแล้วไปตัดของ อบต. เป็นการผลัก
ภาระท่ีชาวบ้านไม่อยากจะใช้ของประปาส่วนภูมิภาค ก็คือประปาส่วนภูมิภาคมีประปา
ของ อบต.ก็ยังอยู่ ชาวบ้านสามารถเลือกใช้ได้ก็ถือว่าไม่ได้เสียประโยชน์ด้านไหนเลย 
อยากให้ท่านทบทวนดูใหม่นะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ในความคิดของผมอยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงนะครับ ถ้าประปาส่วนภูมิภาคเข้าถึงแล้ว 
ท่านจะตัดประปา อบต.หรือไม่ผมก็ไม่ทราบ ตรงนี้ท่านใช้น้ําของ อบต.อยู่แล้วท่านจะ
ต่อไปทําไมอีก แต่ตรงนั้นมีการประปาส่วนภูมิภาคอยู่แล้วนั่นก็ต้องตัดแต่ถ้าจะใช้ประปา
ส่วนภูมิภาคและของตําบลก็ไม่ได้แบ่งบันใครเลย มันต้องแบ่งบัน แต่ถ้าท่านใช้ประปา
ส่วนภูมิภาคอยู่แล้วท่านต้องไม่ใช้น้ํา อบต.คือตรงนั้นผมก็ไม่ทราย อยากให้ฝ่ายบริหาร
ชี้แจงให้ผมฟังด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
วันนี้บรรยากาศดีท่ีทุกท่านพูดคุยเห็นแก่ประโยชน์ต่อพ่ีน้องของเรา ขออนุญาตชี้แจง
แบบนี้นะครับ หมู่ที่ 4 ในวัดนาป้อกับที่อู่ซ่อมรถทัวร์ ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวใช้การน้ํา
ไม่ได้ น้ําแล้งระบบน้ําเสียไปหลายวันแล้ว ส่วนของสึนามิเราเดินท่อลอยมาจาก หมู่ที่ 6 
ขอช่วย หมู่ที่ 1 ด้วย หมู่ที่ 4 ไม่มีแหล่งน้ําเลย ตั้งแต่ท่านสมาชิกสภาฯท่านฉลองเป็น
ฝ่ายบริหาร แก้ปัญหาก็แก้ไมได้ จนมาถึงยุคนี้เราถามปัญหากับชาวบ้านและแก้ปัญหา
อย่างไร เราเลยคิดว่าหมู่ที่ 4 เป็นยุทธศาสตร์มีบ้านเช่า หอพักเยอะเป็นรายได้จะเข้า 
อบต.เป็นส่วนที่จ่ายภาษีให้เราได้ทําถนนต่างๆ เกี่ยวเนื่องกันตลอด ตอนนี้ระบบน้ําหมู่ที่ 
4 ไม่มีใช้จําเป็นต้องขยายเขตประปาภูมิภาคเข้ามา มีทางเดียวที่จะรักษาระบบประปา 
หมู่ที่ 1,6,9 ให้ใช้ได้ไม่ขัดๆหายๆ ต้องตัดของหมู่ที่ 4 เพ่ือสละให้ หมู่ที่ 1,6,9 มีน้ําใช้ 
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อยากให้เรียนให้ทราบ หมู่ที่ 4 มีความต้องการอย่างเร่งด่วน  การแก้ปัญหาภัยแล้งต้อง
แก้อย่างต่อเนื่อง พอถึงเวลาเราไม่มีเวลาแก้ปัญหาอีก อยากเรียนให้ทราบว่าต้องแก้กัน
ต่อเนื่องครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ นายกฯชี้แจงไปแล้ว มีท่านใดสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติต่อที่ประชุม สมาชิก

สภาฯอนุมัตโิครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 ตําบลควนปริง 
งบประมาณ 487,879.- (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) ให้ยกมือ
ขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  17 เสียง 
   ไม่รับรอง  -  เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

พักการประชุม 5 นาที 
 

นายอายันต์   จับปรั่ง เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯทําการประชุมต่อครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  9 ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบประปา บ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ 2 ตําบลควนปริง งบประมาณ 
167,000.- (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดบาทถ้วน) 

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โครงการ

ปรับปรุงระบบประปาบ้านผู้ใหญ่สะอู  ขาวเหมาะ หมู่ที่ 9 ตําบลควนปริง งบประมาณ 
79,000.- (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯสงสัยหรือจะซักถามไหมครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมเห็นด้วยแต่อยากจะถามวิธีการว่าการดึงน้ําจาก 2 แห่งนี้ จากบ่อถังหมู่ที่ 2 นี้ วิธีการ

จัดการลําเลียงวิธีการไหน ผมคิดว่าถ้าสมมุติมีผู้ไม่หวังดีมีผู้ใส่อะไรไปในหนองน้ํามีพิษ
ขึ้นมา มีการปรับปรุงระบบน้ํา ผมเคยเจอที่นาเมืองเพชรเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ มีผู้ไม่
หวังดีใส่หมามุ้ยประมาณนั้นลงไปแล้วจ่ายน้ําให้ชาวบ้าน กลายเป็นความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านเลยอยากถามถึงระบบตรงนี้เพื่อป้องกันอย่างไรบ้างครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ที่เล็งเห็นถึงคุณภาพของหมู่ที่ 2 บ้านโคกสะท้อน 

เหมือนที่เราวางแผนไว้ในการขุดสระ รอบรั้วและมีการกรองน้ํา พื้นฐานอาจมีการพัฒนา
ในอนาคตเหมือนปัญหาที่ท่านกล่าวเราดูแลไม่ได้ อาจต้องขอความช่วยเหลือต่อ
ผู้ใหญ่บ้าน แกนนําท้องถิ่นช่วยๆกัน อยากให้ทุกท่านช่วยกันควบคุมดูแลในพ้ืนที่ของ
ตัวเองด้วยครับ 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ครับ 
 

นายทัตเทพ  เอียดนุ่น เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมเห็นด้วยกับโครงการที่กล่าวมา แต่ว่าที่กล่าวมาเม่ือกี้หมามุ้ยตอนนี้ไม่มีแล้วครับ ใน

แบบผมไม่เห็นเครื่องกรองน้ํา แต่ผมเห็นด้วยที่ฝ่ายบริหารเห็นความสําคัญ ภัยแล้งเราไป
ตักน้ําบ่อ ที่สระเราทํากรอบล้อมรอบหมดแล้ว ชาวบ้านจะไม่สามารถเข้าไปในบริเวณ 
ในเรื่องที่ฝ่ายบริหารจะทําผมเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ครับ 
 

นายทัตเทพ  เอียดนุ่น เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ในเรื่องภูมิทัศน์การประปาเราได้งบประมาณและกําลังขุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แล้ว

ต่อมาตําบลควนปริงได้ทําต่อเนื่องในช่วงฤดูแล้ง ทุกปี หมู่ที่ 2 จะขาดน้ําใช้ มันเป็น
ความเดือดร้อนและมีโครงการส่งน้ําตลอดนะครับ ผก็ไม่ค่อยไว้ใจอย่างที่ท่านฉลองกล่าว
ไว้ ผมจึงอยากให้ฝ่ายบริหารบําบัดน้ําและสูบขึ้นหอ เพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยหรือจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่าน
สมาชิกสภาฯอนุมัติโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา บ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ 2 
ตําบลควนปริง งบประมาณ 167,000.- (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดบาทถ้วน) ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  17 เสียง 
   ไม่รับรอง  -  เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  10  ญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาบ้านผู้ใหญ่สะอู  ขาวเหมาะ หมู่ที่ 9 ต าบลควนปริง งบประมาณ 
79,000.- (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอญัตติพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านผู้ใหญ่สะอู  ขาวเหมาะ หมู่ที่ 9 ต าบลควนปริง 
งบประมาณ 79,000.- (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมก็เห็นด้วยแต่ตอนนี้มีน้ําอยู่ไหม เปลี่ยนหรือซ่อมตรงไหนจะต้องมีน้ําอยู่ก่อนถึงจะ

ซ่อมได้ ผมอยากทราบว่าตรงนี้มีน้ําไหมครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
อยากให้ท่านประธานสภาฯชี้แจงเองก่อนเพราะจะมีข้อมูลมากกว่าผมนะครับ เรื่อง
ปริมาณน้ํา 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมเป็นคนหนึ่งเคยใช้น้ําบ้านผู้ใหญ่สะอุ  ขาวเหมาะ ถ้าย้อนหลังไป 3 ปีที่แล้วมี 7 
ครัวเรือน ถามว่ามีน้ําใช่ไหม มันก็กะปริบกะปรอย แต่ปัญหาหลักบ่อนั้นจะเป็นสนิม ใน
หมู่ที่ 9,8 มีตะกอนอย่างชัดเจนแล้วผมขอฝาก ผอ.กองช่าง ประเดิมด้วยการจัดการ
บริหารน้ําให้ทําจริงๆ เมื่อเคยทําแต่ทําให้ผ่านๆไปทําแบขอไปที ก็ขอฝากด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  เพ่ือนสมาชิกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ เจ้าของพ้ืนที่ครับ 
 

นายอายันต์   จับปรั่ง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
น้ําประปาในหมู่ที่ 9 ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ ช่วงหน้าแล้งแต่ขาดแคลนเล็กน้อยแต่ท่อ
ประปามีปัญหาครับ ท่อประปาจาก 3 นิ้วลดลงมาเป็น 4 นิ้ว ความดันความแรงก็ไม่มี 
ท่อประปาหมู่ที่ 9 มีมาตั้งแต่ยังไม่มี อบต. ผมจึงเล็งเห็นความสําคัญที่จะต้องเปลี่ยนต้อง
ซ่อม ท่อของหมู่ที่ 9 ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  เพ่ือนสมาชิกฯได้ชี้แจงไปแล้ว มีเพื่อนสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยบ้างไหมครับ 
 

นายอับดล   อาบูบาเกอร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
วันนั้นผมข้องใจว่าในบ่อนั้นมีน้ําไหมแต่วันนี้ทราบแล้วว่ามีน้ําแต่มันขัดข้องที่ระบบ ควร
แก้ไขระบบตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับ 

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ มีเพ่ือนสมาชิกสภาฯท่านไหนสงสัยบ้างครับ ถ้า

ไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้าน
ผู้ใหญ่สะอู  ขาวเหมาะ หมู่ที่ 9 ต าบลควนปริง งบประมาณ 79,000.- (เจ็ดหมื่นเก้า
พันบาทถ้วน) ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  17 เสียง 
   ไม่รับรอง  -  เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  11 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ  มีเพ่ือนสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 จะฝากถามฝ่ายบริหาร เชิญครับ 
 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมจะพูดเรื่องน้ํา ถ้าน้ําไม่ไหลในช่วงวันหยุดนักขัดฤกษ์ เสาร-์อาทิตย์ ผมอยากให้ช่วง
เข้าเวรที่ อบต.เลย ยังไงก็ได้ แต่ไม่อยากมันปัญหาติดขัดเรื่องน้ําอีก 
 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
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นายสุพจน์   แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ผมมี 3 เรื่องที่ฝากท่านประธานสภาฯไปยังฝ่ายบริหารให้ด้วยครับ  

1.โรคไข้เลือดออกของ หมู่ที่ 6 ระบาด 4-5 ราย ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการดําเนินการแก้ไขใน
พ้ืนที่ที่ระบาด อยู่ทางฝ่ายที่รับผิดชอบยังไม่ดําเนิน โรคนี้ยังคงระบาดซึ่งอาจนําไปสู่
ความตายได้ อยากให้ดําเนินการพ่นหมอกควัน 
2.ท่านประธานสภาฯที่เคารพครับ การที่นําห้องน้ําลอยไปอยู่หลังบ้านชาวบ้าน มันส่ง
กลิ่นเหม็น แมลงวันเยอะ จุดนี้นําไปสู่โรคอหิวาตกโรค ซึ่งโรคพบยากแล้วแต่ถ้ายังไม่
แก้ไขก็อาจเกิดได้ ในหน่วยสาธารณสุขที่สํานักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ตอนนี้ จะต้อง
ดําเนินการแก้ไขเอาห้องน้ําลอยออกอย่างเร่งด่วน ซึ่งถ้าเกิดโรคระบาดขึ้นท่านจะ
รับผิดชอบไม่ไหวนะครับ 
3.เรื่องนี้ผมพูดมาหลายครั้งแล้ว เรื่องการทําลายหอถังประปาของหมู่ที่ 6 ตั้งแต่ ผอ.คน
เก่าท่ีเสียชีวิตไปแล้ว ท่านจะรีบดําเนินการให้ ถ้าหอถังประปาตกลงมาแล้วท่านจะรู้สึก
นะครับ เกิดล้มมาทับผู้สัญจรไปมาปัญหาใหญ่เลยนะครับ เพราะตอนหอถังประปาทรุด
ลงมามากแล้วพร้อมล้มลงทุกเมื่อ ซึ่งเรื่องมันเกิดมานานแล้วแต่ก็ยังถูกปล่อยปละระเลย 
ยังไม่มีการดําเนินการเลย ไม่รู้ติดขัดตรงไหน ขอฝากด้วยครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดอีกไหมครับ 
 

นายณรงค์   รักราวี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมมีเรื่องฝากถึงฝ่ายบริหาร เรื่องไฟถนนหน้าวัดโคกสะท้อน ส่งเรื่องมาหลายวันแล้วยัง
ไม่ได้แก้ไข พอไปถามบอกว่าไม่มีอุปกรณ์เพียงพอ อยากให้รีบดําเนินการเพราะ
การจราจรตรงนั้นมันอันตรายครับ ฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดอีกไหมครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ 
 

นางสาวนัยนา  เอ็มเอ็ม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับถนนสายห้วยเตียวที่เป็นหลุมเป็นบ่อลึก ช่วงเดือนมิถุนายน 
ท่านรองฯบอกว่าให้ผู้รับเหมาไปดู ระยะเวลาเดือนกว่าแล้ว อยากให้ท่านรองฯติดตาม
ให้ด้วยนะคะว่าติดขัดตรงไหน ชาวบ้านที่ใช้ถนนสายนั้นเดือดร้อนมาก ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทางฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขออนุญาตชี้แจงที่หมู่ที่ 7 ถนนทางห้วยเตียวมีการชํารุดนะครับ ตอนนี้ผู้รับเหมาได้ลง
สํารวจพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ออกไปสํารวจพร้อมกองช่างและเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือทํา
การซ่อมแซม แต่ที่ติดขัดก็คือทางผู้รับเหมารถหรือเครื่องจักรเค้ามีปัญหาขัดข้องอยู่ ผม
ก็ติดต่อกับเจ้าของบริษัทเค้าก็บอกว่าเค้าจะรีบดําเนินการให้เร็วที่สุด ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายสาธิต  ขันติ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
มันเลยมาเดือนกว่าแล้วนะครับ เรื่องถนนสายนี้ผมถามตั้งแต่ประชุมครั้งที่แล้วจนมา
ประชุมครั้งนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลย ขอบคุณครับ  
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

.นายพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ในเรื่องถนนสายห้วยเตียวผมจะรีบดําเนินการให้เร็วที่สุด แต่ถ้าหากสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 
7 ต้องการความชัดเจนผมจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ช่วยประสานร่วมกันว่าจะได้คําตอบที่แน่
ชัดไปในทิศทางเดียวกันในฐานะท่ีช่วยกันประสานให้ดียิ่งขึ้นไป 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ครับ 
 

นายทัตเทพ  เอียดนุ่น เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมอยากขอร้องท่านประธานสภาฯผ่านท่านรีองฯ เรื่องที่บ้าน ผอ.สอนดีถนนเป็นหลุม 
ท่านรองพรชัยรับปากผมตั้งแต่ ผอ.กองช่างยังอยู่ฝากด้วยครับ อีกเรื่องหนึ่งคือถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ ผมบอกหลายครั้งแล้วชาวบ้านเดือดร้อนมาก ส่วนเรื่องไฟฟ้าทําหนังสือ
เขียนคําร้องไปหลายวันแล้ว บอกว่าไม่มีอุปกรณ์ มันผ่านมาหลายวันฝากตามให้ด้วย
ครับ อีกเรื่องหนึ่งถังขยะจะแจกวันไหนครับ ของผมขอไว้ 5 ลูก ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เรื่องไฟฟ้าตอนที่มาเขียนคําร้องได้ทําความเข้าใจว่ากองช่างตอนนี้มีโครงการเร่งด่วน
หลายๆอย่างที่กองช่างและนายช่างไฟฟ้าต้องลงพื้นที่และก็คิดว่าคุยกันภายในกับกอง
ช่างว่าหลังจากเสร็จเรื่องเร่งด่วนจะรีบดําเนินการให้นะครับ ต้องขออภัยในความล่าช้า
ด้วย ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอับดล   อาบูบาเกอร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เขตคลองกลางต้องระบายน้ําเหลือ 2 ลูก เขตตรงนั่นเป็นสายที่ อบต.รับผิดชอบ ผมได้
รับทราบข่าวแล้วว่าฝ่ายกองช่างได้ลงไปตรวจสอบแล้วและติดต่อไปทางหลวงชนบท ผม
อยากทราบว่าทางหลวงชนบทให้คําตอบอย่างไร ลงมือจัดทําอย่างไร ถ้าปล่อยไว้น้ํา
บริเวณนั่นเริ่มอับแล้ว ผมจะสอบถามฝ่ายบริหารว่าจะดําเนินการวันไหน จะกลับไปให้
คําตอบชาวบ้านได้ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

.....................  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เรื่องท่ีวันแข่งกีฬาแล้วท่านนายกฯได้จัดเลี้ยงอาหาร วันนั้นเรามีไทยพุทธ ไทยอิสลาม 
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้สอบถามว่าใครทําอาหารก็ได้รับคําตอบว่าเป็นคนอิสลามทํา ทั้งนี้ทั้งนั่น
ผมได้ถามก็ไม่ใช่ในครั้งต่อไป ผมอยากให้อยู่ร่วมกันโดยไม่เกิดข้อขัดใจขึ้น เรื่องต่อไป
เรื่องถนนหมู่ที่ 9 ผมสัญจรไปมาทุกวันเค้าปลูกมะพร้าวกับกล้วยแล้ว ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
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นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมมีเรื่องฝากสัก 2-3 เรื่อง เรื่องแรกฝากเรื่องเครื่องเสียงที่ติดๆขัด ตอนนี้ว่ามีการ
ดําเนินการแล้วหรือยัง เรื่องที่ 2 ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ว่าจะถนนนครินทร์หรือข้าง 
อบต. ผมเห็นหลายหนแล้ว เชน่ หน้าบ้านลุงดําสําลี ขออนุญาตเอ่ยนามครับมีหลาย
หลุม ฝากฝ่ายบริหารช่วยจัดการด้วยนะครับ ส่วนเรื่องท่ี 3 อาคารสหกรณ์ท่ีเป็น
อนุสาวรีย์ตอนนี้ มีแนวคิดการดําเนินการอย่างไรบ้างตอนนี้ครับ จะถามท่าน
ประธานสภาฯถึงฝ่ายบริหารครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอบคุณประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เห็นประโยชน์ของเรา ผมจะตอบทีละ
คําถาม คําถามแรกที่ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ถามเรื่องการเข้าเวรของช่าง อยากให้หัวหน้า
สํานักเข้าวาระการประชุมของ อบต.ด้วยครับ  คําถามต่อไปของ ส.อบต.หมู่ที่ 6 ไม่
แน่ใจว่าไปพ่นยากันยุงหรือยัง จะให้รีบดําเนินการให้เร็วขึ้น ห้องน้ําลอยไม่รู้ของใคร
ไม่ใช่ของ อบต. แน่นอนเราไม่เคยสร้าง การทําลายหอถังอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหา 
ตอนนี้เรากําลังขยายอาณาเขตประปาส่วนภูมิภาค จะให้ประปาส่วนภูมิภาคออกแบบ  
ตอนนี้รอแบบอยู่ ถ้าได้เราจะดําเนินการได้เลย ส่วนเจ้าของพ้ืนที่ผมก็รับปากไว้ว่า 3 
เดือนเอาถังสํารองไปตั้งไว้ ส่วนเรื่องที่ 5 เรื่องไฟฟ้าหน้าวัดโคกสะท้อนผมจะประสาน
ช่างให้นะครับ ส่วนถนนสายห้วยเตียวท่านรองนายกฯก็ตอบไปแล้วนะครับ หากมี
ปัญหาอะไรตอนนี้ค่ามัดจําของบริษัทนี้ยังมีอยู่ที่เรา ถ้ามีความจําเป็นด้านกฎหมายเรา
ค่อยปรึกษาฝ่ายพัสดุอีกทีนึงครับ ข้อที่ 7 ผอ.สวนดี หน้าบ้านจะรีบดําเนินการแก้ไข 
เรื่องไฟฟ้า ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อก็รีบดําเนินแก้ไขอยู่ ข้อที่ 8 กองกลางได้ประสานกับ 
ผอ.ทางหลวงชนบทเค้าได้มาดูแล้ว ให้ช่างทําอีกรอบฝากท่านรองอีกที ข้อ 9 การ
ทําอาหารอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นเป็นไปได้ โอกาสหน้าจะแก้ไขปรับปรุงครับ ท่าน
ฉลองถามเรื่องเครื่องเสียงจะรีบแก้ไข ส่วนเรื่องสหกรณ์จะเข้าข้อบัญญัติ หน้าต่างไม่มี
แอร์ไม่มี งบประมาณต่อยอดไม่มี ตั้งไว้ 100,000  บาท เอกสารเรื่องจดทะเบียนติดต่อ
กับทางจังหวัดอยู่แต่มีปัญหาเรื่องสหกรณ์เราไม่มีระบบไฟฟ้าหม้อแปลง งบประมาณที่
ได้จาก คสช.ได้มาล้านกว่าบาท เพ่ิมเติมมีห้องน้ํา ขยายห้องให้ใช้ประโยชน์ ได้เยอะขึ้น 
คิดว่าเดี๋ยวจะได้สมบูรณ์แบบ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ฝากท่านประธานสภาฯผ่านฝ่ายบริหาร เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะขอถังขยะไป 11 ลูก
ได้มา 5 ลูก ผมก็ให้ชาวบ้านไปมันก็ไม่พอ ผมเปิดร้านค้าก็ไม่มีถังขยะ อยากจะขอ 2 ลูก
เพราะชาวบ้านผมขายข้าวไม่มีที่ใส่ขยะ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

 
  
 

 



 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพื่อพิจารณา 
 4.1 ญัตติเพ่ือพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28(3) จํานวน 3 ท่าน  

 4.2 ญัตติการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28(1) จํานวน 3 ท่าน 

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตําบลควนปริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 (3) ซึ่งกําหนดว่าให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
คัดเลือกจํานวนสามคนเป็นกรรมการ ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้และญัตติเพ่ือพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประ เมิ นผลแผนพัฒนาองค์ กา รบริ ห ารส่ วนตํ าบลควนปริ ง  ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 28(1) ซึ่งกําหนดว่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จํานวน 3 คน เป็นกรรรมการให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกใหม่ได้อีกในคราวต่อไป ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯได้เสนอญัตติไปแล้ว ให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและมีผู้รับรองสองท่านครับเชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 1ครับ  
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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 จํานวน 3 ท่าน และให้มีผู้รับรองจํานวน 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
รับรอง 2 ท่านครับ 

 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมขอเสนอชื่อ นายสาธิต   ขันติ     

 

นายสาธิต   ขันติ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอแจ้งต่อที่ประชุมว่าจะซับซ้อนกับที่ประชาคมเสนอไปแล้ว 
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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 เรียนทา่นประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอชื่อนายสุพจน์   แดงเรือง ครับ 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขออนุญาตประธานสภาฯชี้แจงครับว่าไม่สามารถเป็นคณะกรรมการของหมู่บ้านอยู่ ซึ่ง

จะเป็นตําแหน่งที่ซ้ําซ้อนกันไม่ได้ 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 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2559และสมัยสามัญ ประจ าปี 
2560 สมัยแรก 

 

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําปี 2559และสมัยสามัญ 
ประจําปี 2560 สมัยแรก จะประชุมหลายสมัยก็ได้แต่ไม่เกิน 4 สมัยครับ วันไหนเดือน
ไหน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯกําหนดมาครับ 

 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเป็น 4 สมัยเหมือนเดิมครับ แต่กระผมขอเท้าความสักนิดว่าที่ผ่านมามีเดือน

อะไรบ้าง ขอให้ท่านประธานสภาฯชี้นําเพื่อเป็นแนวทาง 
 

ประธานสภาฯ ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปี 2558  
 สมัยที่ 1   ระหว่างวันที่ 15 – 28  กุมภาพันธ์  2558  มีกําหนด  14  วัน 
 สมัยที่ 2   ระหว่างวันที่ 15 – 29  มิถุนายน  2558    มีกําหนด  15  วัน 
 สมัยที่ 3   ระหว่างวันที่ 15 – 29  สิงหาคม  2558    มีกําหนด  15  วัน 
 สมัยที่ 4   ระหว่างวันที่ 15 – 29  ธันวาคม  2558    มีกําหนด  15  วัน  

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมขอเสนอกําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจําปี 2559 จํานวน 4 สมัย
เหมือนเดิมคือ 
สมัยที่ 1/2559   ระหว่างวันที่ 15 – 29  กุมภาพันธ์  2559  มีกําหนด  15  วัน 

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

และสมัยประชุมสามัญ   ประจําปี 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

บริหารส่วนตําบลควนปริงนะครับมีหน้าที่ในการรวบรวมแผนการโครงการจาก
ประชาคมแล้วนํามาทําข้อบัญญัติปีงบประมาณในปีต่อไป ซึ่งกระผมให้ความสําคัญมาก
เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณต่างๆในการเตรียมการปีต่อไป  
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อยากให้ทางคณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกศึกษาข้อมูล แนวทางแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองในการช่วยกันพัฒนา อบต.ของเราให้ก้าวหน้าต่อไปคืออยากให้ทุกคนรู้บทบาท
หน้าที่ว่าคณะกรรมการแผนมีหน้าที่อะไร ไม่ใช่ว่าพอเสนอเข้าสภาตัวเอง เป็นคนร่าง
แผนมาเองแล้วมาค้านญัตติตัวเองอีก อยากให้รู้ว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้ว ถึงเวลา
ควรให้คนอ่ืนเห็นชอบตามที่ตัวเองเสนอมาไม่ใช่มาค้านเอง ซึ่งมันน่าจะผิดระเบียบ
หลักการซึ่งจะมีคณะกรรมการติดตามเป็นคณะสําคัญเพราะจะเป็นผู้ตรวจสอบที่สําคัญ 
เพราะจะได้ติดตามต่อเนื่องและจะได้ดูแลในความโปร่งใสต่างๆ คณะกรรมการทั้งสอง
ชุดนี้มีความสําคัญมาก อยากจะฝากให้คณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกแล้วไปดําเนิน
บทบาทของตนเอง ศึกษาระเบียบข้อมูลซึ่งจะไปอบรมมาแล้วก็พยายามศึกษาข้อมูลของ
ตัวเอง ตําแหน่งตรงนี้มีความสําคัญต่อการพัฒนามากเลยนะครับ  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  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ก่อนอ่ืนต้องขอบคุณสมาชิกสภา หมู่ที่ 3 ที่ไม่ทราบในเรื่องใดแล้วได้มีการถาม ซึ่งเป็นสิ่ง

ถูกต้องแล้วครับ งบประมาณสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นงบประมาณท่ีอุดหนุน
เฉพาะกิจมาจากรัฐบาลคือจะมีการแจ้งจํานวนประชากรผู้สูงอายุไปให้รัฐบาลจะอุดหนุน
เฉพาะกิจจํานวนเงินมาให้ตามจํานวนผู้สูงอายุ บางครั้งบางปีมันอาจจะไม่ตรงกัน 
เนื่องจากผู้สูงอายุอาจจะเสียชีวิตก่อน งบประมาณก็จะเหลือซึ่งเงินเหลือแบบนี้เราไม่
สามารถนําไปใช้อย่างอ่ืนได้ 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
ท่านนายกฯเคยรับปากจะดําเนินการแต่อยากให้มีการลงบันทึกเผื่อว่าเวลาชาวบ้านที่
เขาถามมาว่าทําไมเข้าปีที่ 3 แล้วนายกฯรับปากจะทําจะทําแต่ยังไม่ดําเนินการ  
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อยากขอให้ท่านนายกฯตอบ จะดําเนินการวันไหนเดือนไหน เพ่ือจะได้ทราบอย่าง
ชัดเจนและบอกให้ชาวบ้านได้ทราบได้ตรงกัน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ เชิญนายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ถนนสายหมู่ที่ 3 ช่างได้ออกแบบประมาณการแล้วและจัดซื้อวัสดุเป็นท่อระบายน้ํา ซึ่ง

ช่างกําลังออกแบอยู่งบประมาณมาก คงต้องนําเข้าสภาเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม ขอบคุณ
ครับ 

 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯครับ 

 

นายจรูญ  สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านเรื่องน้ําที่ไหลออกมาจากรถบรรทุกขยะร่วงบนถนนส่ง

กลิ่นเหม็นไปทั่ว ไม่ทราบว่าทางผู้บริหารมีแผนซ่อมบํารุงรถ ชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อน
เรื่องกลิ่นเหม็นครับ 

 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 ครับ เรื่องปัญหารถขยะนี้มีความจําเป็นเร่งด่วนต้อง

แก้ไขจริงๆเหมือนวันนี้ก็มีคิวต้องเข้ารับการซ่อมแซม จริงๆรถมีปัญหาเยอะมากและ
ทํางานหนักมาก ซึ่งทางฝ่ายบริหารมีแผนงานจัดซื้อรถบรรทุกขยะโดยจ่ายขาดเงินสะสม 
1 คัน คงต้องขอความกรุณาจากสมาชิกสภาฯทุกท่านจ่ายขาดเงินสะสมรอบต่อไป คง
ต้องมีเรื่องนี้เสนอต่อสภา อยากให้ทุกท่านเห็นชอบด้วย ตอนนี้เราต้องยอมรับว่า
พนักงานจัดเก็บขยะชุดนี้ทํางานได้ดีมาก เมื่อเกิดปัญหาก็พยายามแก้ไขปัญหา ซึ่งต่าง
จากชุดที่แล้วมาก ผมก็พยายามจับตาดูและชื่นชมเข้าอยู่ตลอดเวลา เหมือนวันนี้รถมี
ปัญหาเขาก็มาลงทํางานกันตั้งแต่หัวรุ่งเพราะช่วงบ่ายจะได้เอาเข้าอู่แต่เป็นเพียงซ่อม
ระบบเครื่องแต่ตัวถังเราไม่สามารถซ่อมได้ เคยพยายามโปะเชื่อมหลายรอบแล้ว ตอนนี้
เป็นเหล็กหนา 3-4 ชิ้นมาทับกันอยู่ เพราะว่าตัวถังผุหมดแล้วเพราะใช้งานมานานหลาย
ปี ตั้งแต่ที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกก็ได้มีการซื้อถึงเวลาที่ต้องหาสํารองใช้ ถ้ามีการหยุด
จัดเก็บขยะสัก 2 วันน่าจะเกิดปัญหาแน่ทางฝั่งนี้ ก็ขอฝากเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องด่วนอีกเรื่อง
หนึ่งที่จําเป็นต้องจัดหาสํารองไว้ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ ท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้ว มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนจะเสนอเรื่องอีกไหมครับ ขอ

เชิญท่านสมาชิกสภาฯครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนายปฎิภาณ  หะจิ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  กระผมจะขอชี้แจงต่อท่านนายกเรื่อง

คั่งค้างอยู่นานแล้วครับ คือตั้งแต่วันที่กระผมยื่นกระทู้ถามท่านนายกฯรู้ สึกว่าหลายวัน
แล้วแต่ผมไม่สบายจึงได้ลาการประชุมต่อท่านประธานสภาฯ อบต.และได้แจ้งลาให้
หัวหน้าสํานักงานปลัดทราบแล้ว เป็นเรื่องท่ีกระผมขอชี้แจงนะครับ ท่านนายกฯไม่ต้อง 

/ตอบก็ได้... 
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ตอบก็ได้ กระทู้เรื่องการใช้ยานพาหนะรถบรรทุกที่มีน้ําหนักบรรทุกเกิดกําหนด ณ วัน
นั้นผมไม่มาแต่รู้สึกว่าท่านนายกฯได้หยิบยกกระทู้มาพูด ตามหลักทั่วไปแล้วผู้ยื่นกระทู้
ไม่มากระทู้นั้นตกไป เป็นไปตามข้อบังคับแต่ว่าท่านนายกฯเผลอพูดไป แล้วก็ทราบว่า 
ท่านประธานสภาฯได้สั่งให้หยุดพูด ถ้าเปรียบเป็นรถเท่ากับว่าชนแบบไม่มีคู่กรณีนะครับ 
เพราะฉะนั้น กระผมขอชี้แจงนิดนึงเรื่องท่ีท่านบอกว่า สภาสนับสนุนให้ท่านทําผิด 
กฎหมายในเรื่องนี้ สภามีมติเสียง 17  งดออกเสียง 1 คือประธานสภาฯ เอาเป็นว่าผม
ขอชี้แจงเพราะว่าผมเป็นคนเป็นคนยื่นญัตติและกระผมไม่อยากให้สมาชิกสภาฯท่านอ่ืน
รู้สึกว่าผิดไปกับผมด้วยว่าเขาคิดผิดเขาคิดถูกที่ช่วยยกมือให้กับผม ที่ท่านนายกฯว่า
สมาชิกสภาฯสนับสนุนให้ผู้บริหารกระทําผิดกฎหมาย ท่านนายกฯไม่ต้องตอบก็ได้นะ
ครับว่าผิดกฎหมายข้อไหน กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯให้ท่านเลขานุการสภา
ฯนําร่างข้อบัญญัติและคําสั่งหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ขออนุญาตให้ท่าน
เลขานุการสภาฯแจกท่านสมาชิกสภาฯและท่านนายก อบต.คนละฉบับ เพ่ือให้ดูว่าที่
ท่านสมาชิกสภายกมือให้กระผมนั้นผิดหรือถูกต้องตามกฎหมายคือจะได้หมดข้อครหา
คือให้ทุกท่านดูสิทธิของการเสนอร่างข้อบัญญัติ สามารถกระทําได้โดย 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
ทําการ อบต.นั้นๆ นี่ เข้าปีที่ 3 แล้วไม่เคยเห็นรายงานการประชุมปิดไว้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯหรือประชาชนรับทราบ เพ่ือที่ให้ประชาชนหรือ
สมาชิกสภาฯไม่ต้องเขียนคําร้องขอข้อมูลข่าวสารซึ่งผ่านขั้นตอนต้องรอการเซ็นอนุญาต
จากหลายๆท่าน ไม่ต้องรอการถ่ายเอกสารเพราะบางครั้งมันมีจํานวนมาก อย่างเช่น 
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปี ซึ่งมีปริมาณหลายหน้ามาก ถ้าถ่ายเอกสารต้องใช้เวลาแต่ถ้า
มีการปิดประกาศจะเป็นการลดเวลาการทํางานของข้าราชการ การปิดประกาศงานสภา
เป็นสิทธิหน้าที่ของท่าน ในคราวต่อไปถ้าท่านยังทําไม่ได้อีกกระผมจะถามท่านอีกและ
ขออนุญาตเอ่ยถึงท่านเลขานุการสภาด้วยนะครับนี่คือหน้าที่หลักของท่าน ขอฝากท่าน
เลขานุการสภาทําหน้าที่เลขานุการสภาด้วยว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง รวมถึงหน้าที่ที่ประธาน
มอบหมายด้วย กระพูดด้วยความรักความเป็นห่วงนะครับ ไม่ต้องคิดมากนะครับ 

 

ประธานสภาฯ ครับในการประชุมสภาทุกครั้งก็ได้มีการประชาสัมพันธ์การประชุมสภาให้กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทราบทุกครั้ง กรณีรายงานการประชุมสภาที่ต้องติดประกาศ
ให้ประชาชนได้รับทราบก็ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา ตามที่ท่าน
สมาชิกสภาฯได้พูดมาก็ถูกต้องแล้วครับ เพราะทุกครั้งจะมีลายเซ็นผมเซ็นทุกครั้ง ไม่
ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนมีเรื่องที่จะฝากอีกไหมครับ 
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นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมขอเน้นย้ํานะครับเรื่องการปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. เริ่มตั้งแต่ปี 

2559 นี้เลยนะครับ ท่านยังไม่ปิดประกาศ กระผมจะทําเป็นหนังสือ 
 

ประธานสภาฯ จะดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบอยู่แล้วครับ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนจะเสนอเรื่องอีก
หรือไม่ 

 

นายสุพจน์   แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนายสุพจน์   แดงเรือง  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 6 กระผมมีเรื่องที่จะฝากท่าน

ประธานสภาฯไปยังฝ่ายบริหารเรื่องของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจํานวนมาก โดยเฉพาะใน
ซอยบ้านกํานันพิสิทธิ์ ตอนนี้เป็นหลุมมากเป็นหลุมลึกด้วย อยากให้ฝ่ายบริหารเข้าไป
ดําเนินการด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 6 ด้วยครับ ขอ

อนุญาตชี้แจงเรื่องการได้รับหนังสือของกรมทางหลวง เรื่องการลงทะเบียนท้องถิ่น การ
ที่ไม่ต้องออกข้อบัญญัติ คนที่ออกแล้วยกเลิกเพราะต้องใช้ระเบียบตัวเดียวกันทั้ง
ประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันและขออนุญาตตอบท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ด้วยครับว่า
ตอนนี้ อบต.กําลังสํารวจทั่งทั้งําบลว่าถนนสายใดสามารถซ่อมปะได้บ้าง ซึ่งจะทําการ
ซ่อมทีเดียวทั้งตําบลเลยครับ อันไหนที่ซ่อมได้จะซ่อมเป็นช่วง 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 หนังสือที่กระผมแจกไปเป็นคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยนะครับ ไม่ใช่เป็นหนังสือ

ลงทะเบียนตามที่ท่านนายกฯว่าเพราะว่า พรบ.ของกรมทางหลวงฉบับแรกทํามาเม่ือปี 
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

ไปยังฝ่ายบริหารนะครับว่าให้ช่วยสํารวจพื้นที่ท่ีเป็นพื้นที่สาธารณะให้เป็นทางการครับ
ว่าห้วย หนอง คลอง บึงที่เป็นพ้ืนที่ของตําบลควนปริงเรา แต่ประสบปัญหาคือหมู่ที่ 7 
นะครับ คือพ้ืนที่ห้วยถูกบุกรุกมีการทําการเกษตร โดยไม่ทราบว่าเป็นการกระทําแบบ
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับแต่ว่าอยากให้มีการทราบพ้ืนที่ที่เป็นห้วย หนอง คลอง 
บึงที่ชัดเจนนะครับ เพ่ือจะได้มีการรักษาท่ีสาธารณะ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯท่านต่อไปครับ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ครับ 
 

/นายประดับ  .... 
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นายประดับ  ส้ันเต็ง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมอยากทราบค่าใช้จ่ายของการจัดงานวันเด็กในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีค่าใช้จ่ายอะไร

ไปบ้างเพราะว่าของหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานหรือของรางวัลชิ้นใหญ่ๆก็ได้มี
การไปขอรับการสนับสนุนมา อยากทราบว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลได้มี
การจัดซื้ออะไรบ้างในรางวัลชิ้นใหญ่ ชาวบ้าฝากกระผมถามมาตั้งแต่วันจัดงานเสร็จ 
กระผมในฐานะสมาชิกสภาฯอบต.ก็ไม่สบายใจ คาใจ อยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงให้ทราบ
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณท่านประธานสภาฯและขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ด้วยนะครับ ที่จริง

ค่าใช้จ่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559 น่าจะมีการชี้แจงไปแล้วนะครับ ถ้ า
ท่านอยากทราบค่าใช้จ่ายขอให้ท่านไปสอบถามได้ที่ ผอ.กองการศึกษาได้นะครับ 
สําหรับของขวัญชิ้นใหญ่ๆทาง อบต.ก็ได้ขอความอนุเคราะห์มานะครับ ของขวัญที่จัดซื้อ
เองมีราคา 30 - 60 บาท รายละเอียดความชัดเจนขอเชิญไปขอรายละเอียดที่ ผอ.กอง
การศึกษาได้นะครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯครับ 
 

นายอาทิตย์  เสรีรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนายอาทิตย์  เสรีรักษ์ สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 6 อยากสอบถามเรื่องขอติดตั้ง

เสาไฟฟ้าใหม่ เรื่องดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกทักษิณ  รักจริงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณท่านประธานสภาฯและขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ เรื่องการติดตั้ง

เสาไฟฟ้าสาธารณะกําลังให้ทางช่างดําเนินการสํารวจอยู่ แต่ถ้าเป็นการติดตั้งเสาไฟฟ้าที่
เป็นทางเข้าบ้านส่วนตัวใช้งบประมาณของหลวงไม่ได้ จะใช้งบประมาณส่วนตัวก็ไม่ได้
แต่ถ้าเป็นขยายเขตไฟฟ้าถนนทั่วไปก็ยินดี ขอบคุณมากครับ  
  

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
สําหรับวันนี้เมื่อประชุมครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว สําหรับวันนี้ผมขอปิดการ
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) 

 

 


