
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่2/2559 ประจ าปี 2559  (ครั้งที่ 1/2559) 

วันพุธที่  30  พฤศจิกายน  2559 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  จ านวน 16 คน 
 

ล าดับที่                 ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 
1. นายอะสัน  แอโสะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
2. นายลวัต  เปาะทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
3. นายอายันต์  จับปรั่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
4. นายปฏิภาณ  หะจิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
5. นายจรูญ  สีผม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

6. นายณรงค์  รักราวี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

7. นายอับดล  อาบูบาเกอร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

8. นายอีน  วงศมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

9. นายประดับ   สั้นเต็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

10. นายปรีชา   เกลี้ยงรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

11. นายอาทิตย์  เสรีรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

12. นายสุพจน์  แดงเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
13. นายสาธิต  ขันติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

14. นางสาวนัยนา  เอ็มเอ็ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

15. นายคมสัน  ชิตจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

16 นายอะหมาย  จับปรั่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
   

ผู้ลาประชุม  2  คน 
 1.นายทัตเทพ  เอียดนุ่น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 2.นายฉลอง  ทองเรือง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  4  คน  
  1.นายพรชัย   สัญวงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  2.นางวิภา    สิริรักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  3.นางภรภัทร   หมินหลัง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  4.นายอัมพล   พลอินทร์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
  ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม เลขานุการสภาฯกล่าวรายงานต่อท่านประธานสภาฯ ว่า
สมาชิกฯมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาฯเปิดการประชุม 
 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ สวัสดีครับท่านฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม
ครับ  วันนี้ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลควนปริง  
สมัยประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 วันพุธที่  30  พฤศจิกายน  
2559  เวลา 09.30  น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

ประธานสภาฯ  - ไม่มี - 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
   2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2559  ครั้งที่ 1/2559 (เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2559) 
 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฉบับนี้บ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิกสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนปริง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2559  ครั้งที่ 1/2559 (เมื่อวันที่  22  
สิงหาคม  2559) ให้ยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม  รับรอง  15   เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาฯ 
 

2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2559  ครั้งที่ 2/2559 (เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2559) 
 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฉบับนี้บ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิกสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนปริง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2559  ครั้งที่ 2/2559 (เมื่อวันที่  29  
สิงหาคม  2559) ให้ยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม  รับรอง  15   เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาฯ 
    

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 

 

ผู้เสนอญัตติ นายพรชัย   สัญวงค์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 
 
 

/นายพรชัย... 
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นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอญัตติเรื่องขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง เพ่ือทราบจ านวน 1 

ญัตติ ญัตติการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  

 

ประธานสภาฯ ท่านรองนายกฯก็ได้เสนอญัตติไปแล้ว มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะ
ซักถามญัตติการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง
หรือไม ่

 

นายจรูญ   สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมอ่านในเอกสารการติดตามและประเมินผลแผนฯ ผมมีข้อสงสัยแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ

ที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วในปี 2559 นี้ ตามโครงการต่างๆจะใช้จ่ายขาดหรือเหลือ ไม่ได้บอก
รายละเอียด เช่น โครงการเมาว์ริด ตั้งไว้สองแสนเหลือแสนกว่าบาท แล้วเงินที่เหลือไป
ไหนอยู่อย่างไร 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารฯชี้แจง เชิญท่านเลขานายกฯครับ 
 

นางภรภัทร   หมินหลัง เรียนทา่นประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กรณีท่ีว่าการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯปีงบ2559 ก าลังท าบัญชีอยู่ยอด

ไตรมาสสิ้นปีงบประมาณ 2559 ยอดเงินสะสมเท่าไหร่ ที่อยู่จากโครงการเท่าไหร่จะตก
เป็นเงินสะสมแล้วสรุปตามไตรมาส หลังจากสรุปบัญชีเสร็จ ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ ท่านเลขานายกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ 3 ครับ  

 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมมีเรื่องสงสัยอยู่หนึ่งเรืองครับคือเรื่องที่ว่าโครงการปรับปรุงเครื่ องกรองน้ าสนิมและ

เปลี่ยนทรายกรอง ตั้งแต่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 คือผมสงสัยอยู่ว่าโครงการต่างๆเรื่องกรอง
สนิม หมู่ที่ 3 ยังไม่ได้ต่อ หญ้าก็ข้ึนให้ไปดูด้วย โครงการผ่านไปได้อย่างไรครับ 

 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารฯชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอให้ทางผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงครับ 
 

นายอัมพล   พลอินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ที่ท่านสมาชิกสภาฯพูดด าเนินการไปแล้ว ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของทราย น้ าลงไม่สะดวก 

ผมมอบให้ช่างประปาด าเนินการครับ 
 

ประธานสภาฯ ผู้อ านวยการกองช่างก็ได้ชี้แจงไปแล้วจะส่งช่างไปด าเนินการครับ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ 3 ครับ 
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นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ถ้ายังไม่เสร็จมันผ่านได้อย่างไร มันสิ้นเปลืองงบประมาณครับ มันไม่ได้ประโยชน์อะไร 

ขอฝากพิจารณาด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีญัตตินี้แจ้งเพ่ือทราบนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 

 

ผู้เสนอญัตติ นายพรชัย  สัญวงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 

นายพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริงเพ่ือทราบจ านวน 1 ญัตติ

คือ ญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯมีข้อสงสัยหรือซักถามหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ   สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมมีข้อสงสัยแผนพัฒนาสี่ปี มันโน้มน้าวไปเรื่องการศึกษาเยอะไปรวม 20 กว่าโครงการ 

ฉะนั้นให้พิจารณาว่ามันจ าเป็นขนาดไหน ให้ชี้แจงด้วยครับให้เอาเฉพาะโครงการจ าเป็น
จริงๆครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ เชิญท่านเลขานายกฯครับ 
 

นางภรภัทร  หมินหลัง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ครุภัณฑ์ที่ว่าของการศึกษาเอามาใส่ในแผนพัฒนาสี่ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ครุภัณฑ์

ยังขาดเขาต้องการใช้งานประจ าไม่จ าเป็นต้องไปยืม จึงใช้ในงบประมาณตัวนี้คะ 
 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนจะซักถามอีกหรือไม่ครับ  เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ  สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 แผนในสี่ปีไม่ว่าแต่ควรแยกไปปี 61บ้าง 62 บ้าง 63 บ้างนี้มันอยู่ใน ปี61 ทั้งหมดของ

การศึกษา ขอบคุณครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 การจัดสรรโครงการมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ บางโครงการมันตกไปและไปอยู่อันดับ

ถัดไป ควรเอาโครงการที่ส าคัญท่ีหมู่บ้านจัดท าแผนไว้แล้วครับ 
 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ต้องขออภัยประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯเนื่องจากในบางประเด็น ทางด้านฝ่าย

บริหารยังไม่ได้เตรียมพร้อมเพ่ือจะชี้แจงในรายละเอียด 
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ประธานสภาฯ ขอพักการประชุม 5 นาทีครับ 
 

นายอายันต์  จับปรั่ง เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้วเชิญท่านประธานสภาฯท าการประชุมต่อครับ 
 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนจะซักถามแผนพัฒนาสี่ปีครับ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
ครับ 

 

นายสาธิต   ขันติ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ผมขอคัดค้านการเสนอญัตติครับ ตามกฎหมายแล้วผู้เสนอญัตติไม่อยู่ ญัตติต้องตกไป

ครับ มีท่านใดจะชี้แจงได้ก็ขอชี้แจงมาเลยครับ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม ่
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ที่สมาชิกสภาฯที่ว่ามีปัญหากับหน่วยงานไหนโครงการไหนยกมาแต่ละโครงการแล้วให้

ฝ่ายบริหารชี้แจงนะครับ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ในการจัดท าแผนสี่ปีเพ่ือจะเป็นแผนพัฒนาปี 61 ถึงปี 64 ซึ่งผมเป็นคณะกรรมการ

จัดท าแผน ประชุมกันเป็นอาทิตย์ครับท่านประธานสภาฯ ก่อนจะมาเป็นรูปเล่มอย่างนี้ 
ซึ่งถ้าไม่มีแผนเราก็ไม่สามารถน าเงินมาพัฒนาต าบลของเราได้หรือของแต่ละหน่วยงาน
ได้ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯมีข้อสงสัยส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษามีความส าคัญที่จะ
สร้างคนสร้างชาติ เด็กอนุบาลและเด็กก่อนวัยเรียนก็ไม่มีการเริ่มต้นการศึกษาในวัยนั้น 
อนาคตของประเทศชาติก็คงไปไม่ไกล ซึ่งชองส่วนการศึกษาก็เป็นวัสดุที่จะต้องจัดซื้อ 
จะเป็นตู้เหล็กแบบบานเลื่อนหรือคอมพิวเตอร์ จัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีของการศึกษาเพ่ือให้เด็ก
จะได้เรียนรู้ รู้ทันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนเพ่ือจะจัดการสอนภาษาต่างประเทศให้เด็กได้มี
ความรู้เข้าสู่อาเซียน ถ้าเราไม่มีแผนเราก็ไม่สามารถท าแผนและพัฒนาให้กับชาวบ้านได้ 
เพ่ือให้สภาเห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนา  

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ครับ 
 

นายคมสัน  ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ยกตัวอย่างโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 100,000  บาท ตอนนี้

มีรั้วอยู่แล้วท าไมต้องปรับปรุงอีกครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอพูดถึงศูนย์การศึกษา มีสมาชิกสภาฯพูดถึงศูนย์การศึกษาก็ดีแต่เราไม่ได้มีศูนย์

การศึกษาอย่างเดียวครับ ควรจัดสรรงบประมาณจัดส่วนให้เหมาะสม เช่น สมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ 8 พูดถึงเรื่องรั้วมันมีอยู่แล้วและมันก็ยังดีอยู่ ถ้าไม่มีผมก็เห็นด้วยและจัดซื้อเครื่อง
ออกก าลังกาย เรื่องรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน งบประมาณ 781,000  บาท มันยังไม่
จ าเป็น 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ  สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เท่าที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ได้อธิบายเรื่องแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือนสมาชิกสภาฯทุก

ท่านก็คงเข้าใจแผนพัฒนาสี่ปี ที่เรามาพิจารณาเรามีข้อสงสัยว่ามันจ าเป็นอย่างไร ในแต่
ละโครงการที่จะเอามาใช้ในแต่ละปี เพ่ือให้ฝ่ายบริหารชี้แจงในความจ าเป็นในแต่ละแผน
ในโครงการต่างๆเพ่ือพ่ีน้องประชาชนที่จะได้รับสิ่งที่ถูกต้อง 

 

ประธานสภาฯ  เชิญรองประธานสภาฯครับ 
 

นายลวัต   เปาะทอง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมสงสัยโครงการหนึ่งครับโดยที่ไม่ได้เข้าประชาคมเลยครับ เรื่องโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจ าลอง ทองเรือง หมู่ที่ 4 ไม่ได้เสนอเข้าไปมันมาอยู่ได้
อย่างไร ผมถือว่ามันไม่ถูกต้องเพราะมันอยู่ในบ้านบุคคลส าคัญใน อบต.นี้ ช่วยพิจารณา
โครงการนี้ด้วย โดยไม่ได้ผ่านประชาคมครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ (ฝ่ายบริหารไม่มีการชี้แจง) 
 
ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ   สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ฝ่ายบริหารไม่มีค าชี้แจง ผมว่าน่าจะให้ท่านประธานสภาฯชี้แจงครับ เพราะฝ่ายบริหาร

หาค าชี้แจงไม่ได ้
 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ที่ท่านสมาชิกสภาฯสอบถามมาแต่ละโครงการนี้และที่รองประธานสภาฯสอบถามมาใน

ฐานะฝ่ายบริหารครับ ตามข้อเท็จจริงเวลาประชุมเรื่องแผนก็ดี ประชุมในเรื่องนี้ก็ดี เขา
ไม่เคยเชิญผมเลยครับ นี่เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ผมไม่มีข้อมูลที่จะตอบค าถามของท่าน
สมาชิกสภาฯได้และผู้ที่เก่ียวข้องไม่ได้เข้าประชุมเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้น จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบตามข้อเท็จจริงครับ 

 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอนิดหนึ่ง ผมจะถามทางส านักปลัดแต่ไม่รู้จะถามใครเพราะไม่มีคนจะให้ถาม

และไม่มีใครตอบ ท าให้เสียความรู้สึก 
 

ประธานสภาฯ พักการประชุม 5 นาทีครับ 
 

นายอายันต์  จับปรั่ง เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้วเชิญท่านประธานสภาฯท าการประชุมต่อครับ 
 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยเรื่องแผนพัฒนาสี่ปีอีกไม่ครับ  ขอเชิญสมาชิก 
สภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
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นายจรูญ   สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เรื่องแผนครับเขามีผู้ท าแผนผู้ตรวจแผนหลายๆขั้นตอน แล้วแต่ท่านสมาชิกสภาฯทุก

ท่านว่าจะลงมติหรือไม่ลงมติ แต่ส าหรับผมครับว่าจะเอาโครงการไหนไว้ พ.ศ.ไหนดีกว่า
นะครับ 

 

ประธานสภาฯ มาสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญรองประธานสภาฯครับ 
 

นายลวัต   เปาะทอง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมเห็นว่าแผนสี่ปีมันจ าเป็นทุกโครงการครับแต่ว่ามีอยู่โครงการเดียวนะครับ ผมขอ
เลื่อนไปปี 63 ครับ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจ าลอง   
ทองเรือง หมู่ที่ 4 ครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
จริงๆแล้วนะครับมันมีทางออกหลายทาง แผนปี 61 62 63 เรารับมาแล้วมันคงจะไม่มี
ปัญหาครับ เรามองเป็นข้อๆนะครับว่าจะลงมติหรือไม่ครับ  

 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ครับ 
 

นายประดับ  ส้ันเต็ง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมดูแล้วหลายอย่างมีปัญหาอยู่ แผนบางแผนมันไม่ตรงอยู่ โดยเฉพาะหมู่ที่ 5 โครงการ
จ่ายขาดเงินสะสม 40,000 บาท ที่ท าถนนบ้านนางสั้น จ่ายขาดเสร็จแล้วยังบรรจุ
โครงการของปี 61 จะให้ท าคอนกรีตอีก ผมว่ายังมีโครงการอ่ืนอีก ท าไมถึงร้อนจะท า
แล้วโครงการอีก 3 โครงการมันหายไปไหน ผมเป็นสมาชิกสภา อบต.ผมรู้ปัญหา
ชาวบ้าน สภาฯต้องรับ รับแล้วมันไม่ตรง 

 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมขอปรึกษาหารือครับ ว่าเรื่องไหนมีปัญหาแล้วเราจะท าอย่างไรครับ จะตัดออก
หรือไม่ครับ ขึ้นอยู่ที่สมาชิกสภาฯครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ฟังดูแล้วเรื่องแผนพัฒนาสี่ปีบางท่านก็มีเหตุผล บางท่านก็เป็นคณะกรรมการแผนอยู่

ด้วย การท าแผนทุกแผนต้องผ่านคณะกรรมการแผนและผ่านฝ่ายบริหารแผนทุก
หมู่บ้าน ผมไม่เข้าใจเหมือนกันโดยเฉพาะแผนของหมู่ที่ 4 ท่านสมาชิกสภาฯบอกว่าไม่มี
แผนตัวนี้แต่มีการบรรจุเข้ามา ผมก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีจัดท าแผน ซึ่งได้ค าตอบมาว่า
แผนตัวนี้ได้ผ่านประชาคมและได้จัดอันดับมาจากท่านสมาชิกสภาฯอีกคนหนึ่ง ไม่ขอ
เอ่ยนามครับเพราะท่านไม่ได้อยู่ในที่นี้ ไม่ทราบว่าในการจัดประชาคมของท่านผ่านมาได้
อย่างไร เมื่อเข้ามาในสภา ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ได้คัดค้านเองว่ายังไม่ผ่าน
ประชาคม อยากให้สภาเป็นสภาที่ศักดิ์สิทธิ์ อยากให้ทุกท่านดูว่ามาจากชาวบ้านหรือไม่
และแผนที่เข้ามานั้นต้องผ่านจากประชาคมของชาวบ้านเท่านั้น 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอกีหรือไม่ เชิญรองประธานสภาฯครับ 
 

นายลวัต  เปาะทอง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ผมมีปัญหาบ้านผมว่าผ่านประชาคมหรือไม่ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ   สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอพูดถึงปัญหาในวันนี้ เราไม่มีคนที่รับผิดชอบมาชี้แจงของเรื่องแผนพัฒนาทั้งหมด 

เราอ่านและศึกษาแล้วไม่มีคนมาชี้แจงที่มีปัญหาให้ประธานสภาฯเชิญทุกท่านที่
เกี่ยวข้องมาในแต่ละเรื่อง ถ้าเขาไม่มาเราก็ไม่ต้องประชุมสภา เราพูดคนเดียวไม่มีผู้
ชี้แจง ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกไม่ครับ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เรื่องของหมู่ที่ 5 ให้สมาชิกสภาฯตอบให้ชัดเจนด้วยครับ 
 

นายประดับ  สั้นเต็ง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เมื่อวันที่ท าแผนผมก็บอกว่าแผนที่จะท าถนนคอนกรีตบ้านนางสั้น  เพชรประสิทธิ์ เพ่ิง

ผ่านเงินจ่ายขาดเงินสะสมแล้วเสร็จแล้วส่งมอบงานแล้ว เจอกับชาวบ้านก็บอกว่าพอใจ
แล้ว แต่พอมาถึงนี้ก็ยังบรรจุอยู่อีกว่าต้องท าถนนคอนกรีต มันไม่ตรงกับปัญหาชาวบ้าน 
ผมอยากให้สลับโครงการอื่นที่มันจ าเป็นมากกว่านั้น 

 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกไหมครับ เชิญรองนายกฯครับ 
 

นายพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอชี้แจงเรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางสั้น  เพชรประสิทธิ์ หมู่ที่ 5ที่

เราเพิ่งท าไปเป็นการบุกเบิกกับคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ใช่ท าตอนนี้ การท าต้องท าอย่าง
น้อย 1 ปี สามารถด าเนินการได้แต่ที่เราปรับให้มีไว้ก็คือมีในแผนไว้ เพื่อเป็นการท าตาม
โครงการ เมื่อไม่มีในแผนเราก็ไม่สามารถท าได้ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่  เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายสาธิต   ขันติ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เรื่องลงมติในครั้งนี้เวลามันน้อยแต่เรื่องมันเยอะครับ เรื่องโครงการของหมู่ที่ 7 ก่อสร้าง

ปี64 ขอเลื่อนปี 61 แล้วเรื่องจัดซื้อของการศึกษามันมากไปครับ  
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่  เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ครับ 
 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมมีโครงการของการศึกษาคือโครงการก่อสร้างลานวัฒนธรรม งบประมาณห้าแสนมัน

จ าเป็นตรงไหนครับ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่  เชิญรองนายกฯครับ 
 

/นายพรชัย  … 
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นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอชี้แจงถนนคอนกรีตสายห้วยเตียว หมู่ที่ 7 เราจะด าเนินโครงการปี 61 แต่อีก

โครงการหนึ่งสายห้วยเตียวคือขอปรับปรุงทั้งสายครับ ไม่ได้อยู่ในปีเดียวกัน ซึ่งเราของบ
สนับสนุนครับ 

 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เรื่องโครงการต่างๆแต่ละส่วนเขาจะซื้อรถกันในปี 61 ให้สมาชิกสภาฯดูด้วยว่ามัน

สมควรหรือไม่ ว่าจ าเป็นหรือไม่  
 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย  สัญวงค ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ในกรณีที่สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 พูดเรื่องการซื้อรถปีงบประมาณ 61 ให้อยู่ในแผนก่อน

แต่ว่าเมื่อถึงปี 61 แล้วนั้นเผื่อว่ามีโครงการที่ส าคัญกว่าของชาวบ้านส าคัญกว่าเดือดร้อน
กว่าก็เอาของชาวบ้านก่อนครับ 

 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 ท่านสมาชิกสภาฯเห็นชอบญัตติพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี  

(พ.ศ.2561 - 2564) ให้ยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม  รับรอง  14   เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 

งดออกเสียง  2  เสียง คือ ประธานสภาฯ 2.นายสาธิต ขันติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายอับดล  อาบูบาเกอร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ผมขอฝากประสานงานเรื่องโครงการต่างๆที่ด าเนินการไปแล้ว ให้ผู้บริหารประสานกับ

ทางกองช่างด้วยให้รีบเร่งของโครงการด้วย เช่นโครงการของหมู่ที่ 3 สัญญาจะหมดแล้ว 
เพ่ิงจะเริ่มโครงการ อยากให้ทางกองช่างติดตามผู้รับเหมามาท าให้เร็วกว่านี้ครับ ทุกๆ
หมู่บ้าน ผู้รับเหมามาท างานช้ากว่าที่ท าสัญญาไว้ ควรเช็กดูว่าผู้รับเหมานี้มีประวัติเสีย
หรือไม่ ท างานแล้วทิ้งไหม 

 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารครับ 
 
 
 
 
 
 
 

/นายพรชัย… 
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นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอปรึกษาหารือเรื่องห้องฝ่ายกิจการสภาครับ ตอนนี้เรามีห้องฝ่ายกิจการสภาที่ชั้น 2 

ครับ ท่านใดมีเรื่องจะติดต่อฝ่ายกิจการสภาขอเชิญติดต่อได้ที่ชั้น2 จะมีที่นั่งของท่าน
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาสภาฯ ซึ่งก าลังปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่วนเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับการท างานของกองช่าง ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯให้ดูแลรับผิดชอบ
กองช่าง แต่งานต่างๆที่ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ติดขัดหลายๆด้าน เช่นงานตัดหญ้าไหล่
ทาง เรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากมีข้าราชการประจ าได้เข้ามาสั่งการแทนไปยัง 
ผอ.กองช่างก็ดีโดยไม่ได้ปรึกษาหารือผมเลย ผมสั่งผ่าน ผอ.กองช่างอย่างนี้ แล้วมีค าสั่ง
ให้ผอ.กองช่างท างานในส่วนอ่ืนก่อน เลยท าให้การบริการสาธารณะที่เป็นเรื่องเร่งด่วน
เกิดความล่าช้ามาก ส่วนเรื่องโครงการบุกเบิกถนนหมู่ที่ 3 เราตามกันทุกวันเมื่อวานก็
ได้มาท างานแล้ว 

 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เรื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ท่านว่าท่านไม่มีอ านาจที่จะสั่งการให้ท าได้เลยทันที เมื่อท่านไม่มี

อ านาจแล้วใครจะมีอ านาจ ท่านต้องตัดสินใจแล้วครับ ทางฝ่ายบริหารเพราะหญ้าไม่ได้
ตัดเป็นปีแล้วครับ ผมเป็นห่วงทุกหมู่บ้าน 

 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ท่านรองนายกฯพูดเรื่องความน้อยใจ เมื่อได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ เมื่อท่านเป็น

ฝ่ายบริหาร ท่านอยู่ในผู้บังคับบัญชาท่านสามารถด าเนินการได้ ท่านต้องใช้อ านาจตรง
นั้นเพื่อท าให้ประชาชนต้องเอาอ านาจหน้าที่ของท่านมาท าให้เกิดผลดีของประชาชน อีก
เรื่องหนึ่งชาวบ้านฝากถามมาเรื่องท าลายหอถังประปาหมู่ที่ 6 พูดหลายครั้งแล้ว หอถัง
ใช้ไม่ได้แล้วเกิดความทรุดโทรมอย่างหนัก เมื่อทรุดลงมาใครรับผิดชอบ 

 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ผมไม่ใช่อ่อนแอครับ เรื่องไหนที่ผมท าได้ผมก็ท า เรื่องไหนท าไม่ได้ผมก็รายงาน
ผู้บังคับบัญชา แต่เมื่อผมจะแก้ไขปัญหาด้านการบริการเพ่ือชาวบ้านจะต้องทะเลาะกับ
คนผมก็ไม่ท าไม่ทะเลาะให้เปลืองตัวผม แต่ผมก็ได้รายงานกับผู้บังคับบัญชาผมถือว่า
อ านาจสูงสุดอยู่ที่ท่านนายกฯ อีกเรื่องตัดหญ้าไหล่ทางผมก็ได้เชิญ ผอ.กองช่างมาได้คุย
กับ ผอ.กองช่างท่านก็บอกว่าข้าราชการประจ าสั่งว่าต้องเปิดบันทึกทั้งต าบลแล้วผมก็
ถามว่าเมื่อไหร่จะได้ท าซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็สั่งการมาตลอด ผมพยายามท าเพ่ือประชาชน
ท าด้วยความคับแค้นใจผมก็ท าอย่างเต็มที ่ทุกปัญหาแต่ถ้าท างานไปแล้วต้องทะเลาะกับ
คนทุกๆครั้ง ผมก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่ไปท าอย่างอ่ืนเพ่ือประชาชนดีกว่า ทุกเรื่องผม
รายงานผู้บังคับบัญชาว่าผมท าได้แค่นี้ ฝ่ายบริหารก็ทราบดีตอนนี้เปิดบันทึกเพ่ือจะตัด
หญ้าข้างทาง แต่ถ้าเปิดบันทึกเป็นเรื่องที่เกิดมาจากความคิดของผมก็จะท าได้ยากอีก 
จะท าไม่ได้อีก เรื่องไวนิลเมื่อวันก่อนก็ยังเบิกไม่ได้ เรื่องอะไรที่ผมริเริ่มส่วนใหญ่จะเกิด
ปัญหาไปหมด จริงๆแล้วงานที่ท าท ากท็ าได้เพ่ือประชาชน 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
/นายลวัต  … 
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นายลวัต  เปาะทอง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ผมหมู่ที่ 4 ก็เดือดร้อนครับขอให้รีบตัดหน่อยครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ให้ท่านรองนายกฯพูดว่าบันทึกคืออะไร ตัดหญ้าไหล่ทางมีแบบแปลนหรืออย่างไร 
 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารฯครับ 
 

นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ในการเปิดบันทึกตามระเบียบราชการเพ่ือตรวจสอบประเมินการประเมินราคา เช่น 
ถนนสายนี้ระยะทางเท่าไหร่ในการจัดจ้างตารางเมตรเท่าไหร่ ทั้งซ้ายและขวาประเมิน
ราคาทุกเส้นทุกสาย ซึ่งออกแบบส ารวจแล้วก็เป็นการจ้างเหมาบริการ เพ่ือขออนุมัติจาก
ฝ่ายบริหารแต่ของเราต้องยึดระเบียบราชการต้องเปิดบันทึกก่อนจึงท าได้ เช่น ปั๊มน้ า
เสียชาวบ้านต้องหยุดใช้น้ าก่อนเพื่อบันทึกก่อนตามราชการ 

 

ประธานสภาฯ ผมขอฝากเรื่องที่ประชุมสภาฯ ผู้จัดสถานที่ครับต้องให้เกียรติกับสภาครับ ไม่นั้นจะท า
หนังสือถึงอ าเภอไม่ใช่จัดตามอ าเภอใจจะท าอย่างไรก็ได้ ผู้ที่เข้ามาประชุมตรงนี้เป็นผู้
ทรงเกียรติทุกท่านครับ ฝากด้วยนะครับ ผู้จัดสถานที่ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
เชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่7 ครับ 

 

นายสาธิต  ขันติ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมฟังท่านรองนายกฯแล้วน่าหดหู่ใจครับ ถ้าเรื่องไหนท่านท าให้ชาวบ้านท่านเดินหน้า
เลยครับ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านอยู่ข้างท่านครับ ถ้าเป็นเรื่องชาวบ้านเชิญครับ ฝาก
ท่านประธานสภาฯด้วย เรื่องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเชิญประชุมด้วยครับ เมื่อมีปัญหาไม่รู้
จะถามใคร 

 

ประธานสภาฯ ผมมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องไปศึกษาดูงาน ก าหนดวันจากเดือนธันวาคมเลื่อนไปมกราคม
จะดีไหม มีท่านสมาชิกสภาฯเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าอย่างนั้นให้ไปเดือนมกราคม
ครับ ตามมติที่ประชุมครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดอีกบ้าง ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้ เมื่อประชุมครบระเบียบวาระการ
ประชุมแล้ว ส าหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ  

 

ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ผู้จดบันทึกการประชุม 
 

 
 

นายอายันต์   จับปรั่ง 
เลขานุการสภาฯ อบต.ควนปริง 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่         เดือนธันวาคม  พ.ศ.2559 
 

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

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


