
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2560 ประจ าปี 2560  (ครั้งที่ 1/2560) 

วันจันทรท์ี่  27  กมุภาพันธ์  2560 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  จ านวน 15 คน 
 

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

6. นายทัตเทพ  เอียดนุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

7. นายอับดล  อาบูบาเกอร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
8. นายอีน  วงศมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

9. นายฉลอง  ทองเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

10. นายประดับ   สั้นเต็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
11. นายปรีชา   เกลี้ยงรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

12. นายอาทิตย์  เสรีรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

13. นายสุพจน์  แดงเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

14. นายสาธิต  ขันติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
15. นายคมสัน  ชิตจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

   

ผู้ลาประชุม  3  คน 
  1.นายปฎิภาณ   หะจิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  2.นางสาวนัยนา  เอ็มเอ็ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  3.นายอะหมาย    จับปรั่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน 6  คน  
  1.นายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

2.นายพรชัย   สัญวงค ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  3.นางวิภา    สิริรักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

4.นางสาวสุภัค   อินทนุ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  5.นางสาวนุชจิรา   ด าเดช  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  6.นางสาววิลาวัลย์  เกิดภิบาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม เลขานุการสภาฯกล่าวรายงานต่อท่านประธานสภาฯ ว่า
สมาชิกฯมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาฯเปิดการประชุม 

/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ สวัสดีครับท่านฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม
ครับ  วันนี้ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลควนปริง  
สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 วันจันทร์ที่  27  กุมภาพันธ์  
2560  เวลา 09.30  น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

ประธานสภาฯ มีพนักงานส่วนต าบลโอนย้ายมาใหม่จ านวน 2 ราย ขอให้แนะน าตัวต่อที่ประชุมครับ 
 ขอเชิญเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานแนะน าตัวต่อสภา เพื่อท าความรู้จักกับสมาชิก

สภาฯครับ 
 

นางสาวนุชจิรา   ด าเดช เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉันนางสาวนุชจิรา  ด าเดช  ชื่อเล่นจอย โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขา

ทอง  จังหวัดกระบี่ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ส านักปลัด อบต. 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่  5  มกราคม  2560 คะ 

 

ประธานสภาฯ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานก็ได้แนะน าตัวไปแล้ว มีอีกหนึ่งท่านเข้ามาปฏิบัติงานของ 
อบต.ควนปริง ขอเชิญแนะน าตัวครับ 

 

น.ส.วลิาวัลย์  เกิดภิบาล เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉนันางสาววิลาวัลย์  เกิดภิบาลชื่อเล่น ฉุย โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบลหัวไทร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช มาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง กองคลัง ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ขอบคุณค่ะ 

 

ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่ท้ังสองคนก็ได้รายงานตัวไปแล้วครับ 
 1.2เรื่องท่ีจะแจ้งที่ประชุมทราบคือเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีต้องการจะเดินทาง

ไปอบรมเพ่ือจะมาพัฒนา อบต.ควนปริง ขอเชิญท่านสมัครได้ที่ส านักงานปลัด พอดีมี
หนังสือแจ้งมาครับ หมู่ที่ 9 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ได้จัดงานเมาลิด 
ขึ้นมาเพ่ือหารายได้ซ่อมแซมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานครับ 

  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
   2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2559  ครั้งที่ 1/2559 (เมื่อวันที่  23 ธันวาคม  2559) 
 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฉบับนี้บ้างไหมครับ  
 

นายพรชัย สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมในนามผู้เข้าร่วมประชุม คือยังไม่มีชื่อท่านนายก

ทักษิณ รักจริง ขอบคุณครับ  
 

 

ประธานสภาฯ ให้ท่านสมาชิกเพ่ิมชื่อท่านนายกทักษิณ รักจริง อีกท่านครับ 
 มีท่านสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมฉบับนี้ครับ ถ้าไม่มีผมขอ

มติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิกรับรอบรายงานการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 
2559 ให้ยกมือขึ้น 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม  รับรอง  14   เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 

งดออกเสียง  1 เสียง คือ ประธานสภาฯ 
ลาประชุม 3 ท่าน คือ  1. นายปฏิภาณ หะจิ 
   2. นางสาวนัยนา เอ็มเอ็ม 
   3. นายอะหมาย จับปรั่ง 

    

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติเรื่องเพื่อทราบ 
 รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ 2559  
ผู้เสนอญัตติ  นายทักษิณ รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 

นายทักษิณ รักจริง เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม กระผม 
นายทักษิณ รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ขอเสนอญัตติ เพ่ือทราบ 
รายงานงบประมาณประจ าปี 2559 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2549 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พงศ. 2548 ข้อ 100 ให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลังท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
ให้สภาได้รับทราบครับ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ตามเอกสาร ปัจจุบันเรามีเงินฝาก
เป็นเงินสดฝากธนาคารไว้ สามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบห้าบาทสี่สิบเก้า
สตางค์ มีหนี้สินหมายถึงว่ามีรายจ่ายค้างยังไม่ได้เบิกจ่ายหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสาม
พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์ เป็นเงินรับฝากล่าสุดอีก ห้าแสนสองหมื่นสี่พัน
แปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์ รวมเป็นหนี้สินสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
สามสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์ มีเงินสะสมสามารถใช้การพัฒนาได้ในปัจจุบันสิบห้าล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทหากสิบหากสตางค์ มีเงินทุนส ารงของเงิน
ของเงินสะสมอีกสอบสองล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสี่สิบสอง
สตางค์ รวมเงินสะสมที่มีนะปัจจุบัน ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าสิบบาท
แปดสตางค์ รายงานเพ่ือให้สภาทราบและรายงานให้ทราบด้วยว่าเรามีที่จ่ายได้เลยสิบ
ห้าล้านและเงินทุนส ารองเงินสะสมอีก สิบสองล้านก็จะหาวิธีในการพัฒนาท้องถิ่นของ
เราในโอกาสใกล้ๆ นี้ เราจะเปิดวิสามัญอีกครั้ง ณ วันนี้ เราได้รวบรวมโครงการที่จะ
พัฒนาแก้ไขด่วนให้พ่ีน้องในต าบลควนปริง ของเราได้หลายโครงการแล้วควบคุมทุก
หมู่บ้านแต่ว่าเนื่องจากการออกแบบยังไม่เรียบร้อย ก็เลยอนุมัติเข้าสภาจ่ายขาดเป็นครั้ง
เดียวของต้นปีนี้ ถ้าจ่ายขาดหลายรอบผิดปกจ่ายขาดเงินสะสมก็รออีกประมาณไม่เกิน
เดือนก็เข้าสภาอีกรอบ ถ้าใครมีโครงการเร่งด่วนที่จะท าเสนอเป็นการส่วนตัวได้ จะให้
ช่างรีบออกแบบ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯก็ได้เสนอญัตติไปแล้วครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือรายงานผลการเงินของ
กองคลัง มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ถ้าไม่มีระเบียบวาระนี้ถือว่าผ่านนะครับ แจ้งเพ่ือ
ทราบไม่มีการลงมติครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2560 และสมัยสามัญประจ าปี 
2561 สมัยแรก 

 ขอให้ท่านสมาชิกก าหนดมาครับ ว่าจะใช้ก าหนด 2 สมัยหรือ 4 สมัย แล้วแต่สภาเป็นผู้
ก าหนด ครับ ขอเชิญครับสมาชิกหมู่ท่ี 4 ครับ 

/นายฉลอง … 



-4- 
 

นายฉลอง ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอน าเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ ผมขอเสนอ 4 สมัย ซึ่งสมัยที่ 1 ก็คือ ประชุม ณ 

วันนี้อยู่แล้วสมัยที่ 1 สมัยที่ 2 การประชุมสมัยสามัญ กระผมจะเสนอวันที่ 15 – 29 
มิถุนายน 2560 ก าหนด 15 วัน สมัยที่ 3 ก าหนดวันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2560 
ก าหนด 15 วัน สมัยที่ 4 ก าหนด 15 – 29 ธันวาคม 2560 และขอเสนอ สมัยที่ 1 
ระหว่างวันที่ 15 – 29 กุมภาพันธ์ 2561 ครับ 

 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกหมู่ท่ี 4 ได้ก าหนดมาแล้ว มีท่านสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุม ท่านสมาชิกเห็นชอบตามสมาชิก ฉลอง ทองเรือง ให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  รบัรอง  14   เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 

งดออกเสียง  1 เสียง คือ ประธานสภาฯ 
ลาประชุม 3 ท่าน คือ  1. นายปฏิภาณ หะจิ 
   2. นางสาวนัยนา เอ็มเอ็ม 
   3. นายอะหมาย จับปรั่ง 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ    ท่านสมาชิกท่านใดจะฝากเรื่องทางฝ่ายบริหารเชิญครับ เชิญท่านสมาชิก หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ขอฝากเรื่องน้ าประปาไม่ไหลในวันหยุด ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารหรือข้าราชการ
   ประจ าจัดตั้งเวรยามผมก็ไม่ทราบ ผมเข้ามาวันนั้นมีเลขาสภาอยู่ด้วย วันนั้นมีชาวบ้าน
   มาแจ้งว่าท่อน้ าแตกในวันนั้นน้ ารั่วอยู่ที่หมู่ที่ 6 และมีพนักงานผู้หญิงอยู่หนึ่งท่านเข้าท า
   ตัวไม่ถูกแจ้งแล้วไม่รู้จะให้ใครไปท าผิดตรงที่ว่าวันก่อนเคยพูดกันในสภาไปแล้วโดยท่าน
   ปลัดเคยพูดว่ามีอะไรให้แจ้งมาแต่ไม่มีคนมาอยู่เวรที่ท าประปาได้ โดยน้องคนนั้นหาท่อ
   หากาวไปต่อท่อกันเอง ท าไมไม่ตั้งเวรส าหรับวันหยุดหรือจ่ายเบี้ยเลี้ยงในวันหยุดให้
   ปฏิบัติต่อหน้าที่ตอนวันหยุด แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของหมู่ที่ 6 ต่อเนื่องกับหมู่ที่ 4 
   เรื่องน้ าประปาที่บ้านนายไพรวัลย์ น้ าขาดไม่ไหลหลายวันแล้ว สาเหตุที่ไปสร้างบ่อ
   บาดาลโดยใช้เงินจ่ายขาด ผมคิดว่า 250,000หมื่นกว่าบาทตรงนั้นมันไม่เหมาะสมที่ใช้
   อยู่ครัวเรือนเดียว โดยที่ชาวบ้านหลายๆ ครัวเรือนยังเดือดร้อนจึงฝากฝ่ายบริหารให้ไป
   ติดตามและถามต่อไปว่าเมื่อเจาะตรงนั้นแล้วจะสร้างหอถึงหรือไม่ผมว่าถ้าไม่สร้างมันไม ่
   เกิดประโยชน์ ฟังแล้วเงินกองคลังมันเหลืออยู่หลายๆ ล้าน  ถ้าจ่ายขาดเกี่ยวกับสร้างหอ
   ถังมันไม่ผิดอะไรเลยนะฝากไว้ด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 
นายทักษิณ รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ท่อน้ าแตกผมยังไม่ได้รับรายงานครับไม่แน่ใจว่าโดยปกติ ผอ.กองช่างเป็นผู้ประสานงาน
   อยู่แล้วว่าหากท่อน้ าแตก ผอ.กองช่างจะเป็นคนสั่งลูกน้องเองหลักการบริหารงานก็ได้มี
   ไว้แล้วว่าให้ท่าน ผอ.สั่งงานเรามีเงินนอกเวลาจ่ายให้อยู่แล้ว และหมู่ที่  4 ก็ยังไม่มีใคร
   แจ้ง น้ าไม่ไหลคงจะมีประเด็นเรื่องน้ ารั่วจะให้ช่างไปส ารวจดู ส่วนที่บ้านนายไพรวัลย์ 
   สร้างหอถังเราจะเข้าเงินจ่ายขาดในรอบต่อไปครับ ตั้งใจอยู่แล้วจะแก้ปัญหาแต่ติดอยู่ที่
   การเขียนแบบรวมทั้งหมู่ที่ 8 ด้วยจะเดินท่อใหม่หมดเพราะท่อมันหลายสายไม่รู้อยู่ยังไง 
                                                                                   /เราเห็นผล… 
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   เราเห็นผลของหมู่ที่ 9 แล้วมันได้ผล ส่วนเงินจ่ายจะเป็นขั้นตอนของการเขียนแบบรวม
   หมู่ที่ 2 ตอนนี้ภัยแล้งเกิดเร็ว ตอนนี้พนักงานไปท ารั้วกั้นอยู่ที่หมู่ที่ 7 ล้อมอย่าให้สัตว์
   ลงไป ส่วนอ่ืนๆ อยากให้เรามารวมกันแก้ปัญหา และเงินจ่ายขาดต้องให้มีอยู่ในแผนปี 
   60 ด้วย ใจจริงแล้วเราอยากแก้ปัญหาให้ทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภา  มีท่านอื่นอีกหรือไม่ 
 

นายฉลอง ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ขอบคุณท่านนายกครับ ขอฝากให้ท าเร็วๆ นี้ครับ เพราะมันถึงภัยแล้งครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านสมาชิกหมูท่ี 6 ครับ 
 

นายสุพจน์ แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ท่านประธานครับ ผมมีเรื่องหนึ่งที่ให้ผู้บริหารเข้าไปด าเนินการแก้ไขครับ คือเรื่องไฟฟ้า
   สาธารณะแถวหน้า ม.อ. ในตอนนี้ไฟฟ้าสวนสาธารณะหน้า ม.อ. ได้เสียหลายจุด
   ชาวบ้านที่ออกก าลังกายตอนหัวรุ่งมองไม่เห็นจึงจะก่อให้เกิดอันตรายได้ อยากฝาก
   ผู้บริหารแก้ไขให้ด้วยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของประปาหมู่ที่ 6 ขอบคุณท่านสมาชิก
   หมู่ที่4 ที่ช่วยดูแลให้และปีนี้น้ าแห้งเร็วมากจะสร้างปัญหาให้ชาวบ้าน เมื่อเช้ามี 
   ประชาชนหมู่ที่ 2 พูดคุยกันเค้าบอกว่าไม่มีน้ าล้างห้องน้ า อยากให้แก้ไขให้เขาด้วย ส่วน
   เรื่องของหมู่ที่ 6 ก็ได้เจาะแล้ว ผมก็ไม่ทราบว่าเขาใช้อยู่บ้านเดียวและใช้ท าการเกษตร
   ด้วย ที่น างบประมาณหลายบาทใช้ผลประโยชน์แก่หนึ่งครัวเรือนมันสมควรแล้วหรือ
   ครับ ลงไปตรวจสอบดูด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ครับ 
 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   เรื่องที่ผมจะพูดคือเรื่องของนายสมาน   ปรั่งหนัก เข้าปีที่ 4 แล้วครับ เรื่องขุดคูน้ าและ
   ที่ส าคัญคือชาวบ้านมาหาผมว่าถ้าไม่ท าเขาจะขึ้นไปที่ร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรม ผมว่า
   ขอไว้ก่อนผมจะพูดในสภาวันนี้ก่อน ขอให้ฝ่ายบริหารแก้ไขด้วยเพราะตอนนี้มีปัญหา
   บ้านเดียวเรื่องท่อคือพ่ีสาวของนายหมูดและอีกเรื่องคือภัยแล้งมาถึงแล้วคือผู้เข้าเวร
   วันหยุดน่าจะมีผู้ชายอยู่ด้วยเพ่ือจะด าเนินการเรื่องน้ าเรื่องท่อแตกได้ให้มีอยู่สักคนก็ได้
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องของกองช่าง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ได้แจ้ง
   ปัญหาไฟฟ้าดับทางเข้าวัดนาป้อแจ้ง ผอ.กองช่างแล้วก าลังด าเนินการอยู่ ส่วนไฟฟ้า
   สวนสาธารณะได้แจ้ง ผอ.กองช่างแล้วอยู่ในระหว่างด าเนินการเช่นกัน ขออภัยที่ล่าช้า
   ครับส่วนรายของบ้านนายไพรวัลย์ก าลังออกแบบก่อสร้างโครงสร้างอยู่ รับรองว่าฝ่าย
   บริหารไม่ได้เจาะใช้ครัวเดียวแน่นอน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

/นายอับดล   …. 
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นายอับดล   อาบูบาเกอร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ผมมีเรื่องเดียวของหมู่ที่ 3คือเรื่องบุกเบิกถนน ก่อนนี้ผมได้โทรมาหารองพรชัยเพราะ
   ทางผู้รับเหมาเขาจะมาวันนั้นวันนี้เลื่อนไปไม่รู้วันไหน ก่อนเข้าสภา 2 วันแล้วยังไม่เห็น
   มาท ากันเลย ผมกลัวว่าพอผ่านสภาแล้วจะยกเลิกสัญญา ชาวบ้านก็พูดว่าสี่เดือนแล้วยัง
   ไม่เสร็จเลย แต่ผมไม่โทษฝ่ายบริหารนะครับแต่มันติดอยู่ที่ผู้รับเหมามากกว่าครับ  
   เขาท าอะไรอยู่ ท าได้หรือไม่ได้ผมจึงอยากขอรายละเอียดเผื่อผมจะได้ไปบอกชาวบ้านได้ 
   เมื่อวานจะมายกรถอีกผมบอกว่าถ้าจะยกแล้วเมื่อชาวบ้านถามผมจะตอบอย่างไร เมื่อ
   วานไม่ให้ยกรถ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ขอบคุณสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ที่ได้เป็นห่วงเป็นใยส าหรับถนนบุกเบิกของหมู่ที่ 3 ขอ
   ชี้แจงว่าอยู่ในขั้นตอนไหนมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ผู้รับเหมาบุกเบิกถนน
   หมู่ที่ 3 บ้านไซหนุนเป็นผู้รับเหมาคนเดียวกันกับบ้านนางจิตร   มากแก้ว สายนั้นตอนนี้
   กองช่างได้ไปท าการตรวจรับงานแล้วไม่มีปัญหา สายที่ 2 คือสายในเปลว อยู่ในระหว่าง
   การแก้ไขซี่งงผู้รับเหมาคุยกับผมเป็นการส่วนตัวว่าพูดตรงก่อนหน้านี้ให้ท าอย่างนี้ แต่ท า
   แล้วไม่ได้ให้ท าอย่างนี้ ซึ่งวันนี้ท าให้เป็นปัญหาทางคนคุมงานเอง ผู้รับเหมาเองพูดกันไป
   มาว่าใครมีอ านาจการตัดสินใจสูงสุดเกี่ยวกับถนนสายดังกล่าวเพราะปัญหาที่เกิดเป็น
   ปัญหาทั้งสองฝ่าย โดยไม่รายงานฝ่ายบริหารว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้น วันนี้ผมก าชับ ผอ.
   กองช่างว่าให้เขาแก้ไขให้เสร็จ วันนี้ว่าจะแก้ไขอย่างไรให้จบแล้วจะได้ไปท าให้หมู่ที่ 3 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ 
 

นาสาธิต   ขันติ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   เรื่องถนนสายห้วยเตียว ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบลควนปริงนะครับ รอบหลังเมื่อตั้ง 
   งบประมาณตัดหญ้าช่วยใส่ให้ด้วยเพราะมันตกตกค้างอยู่และอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องค าร้อง
   เรื่องไฟดับหรือเรื่องอะไรนะครับได้ข่าวว่าพอเขียนค าร้องไปแล้วเอกสารมันหายไม่รู้เป็น
   อย่างไรครับ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆ เขียนไปแล้วพอพบกับฝ่ายบริหารบอกว่าเขาไม่ได้
   รับแจ้ง ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานให้ด้วยแต่ผมยืนยันว่าผมเขียน
   ไปแล้วพุดก็พูดไปแล้ว ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย  สัญวงค ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ขอชี้แจงเรื่องสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ได้น าเรียนครับ ขออภัยในความไม่สะดวกหรื อมี
   ปัญหาเกิดขึ้นขอน้อมรับไปติดตามเรื่องนี้ให้และส่วนเรื่องเข้าเวรยามตามที่สมาชิกสภาฯ
   เป็นห่วงว่าผมอยู่ในฐานะที่ดูแลกองช่าง เสาร์อาทิตย์และวันหยุดมีผลจริงๆในการ
   ท างาน มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรมีแต่ผู้หญิงแล้วไม่สามารถต่อท่อประปาได้เองโทรมาหาผม
   แล้วผมโทรหา ผอ.กองช่างอีกทีแต่ตรงกับวันหยุดบางทีเขาไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่หรือไปท า
   ธุระส่วนตัวไม่สามารถมาได้ ตอนนี้ก าลังจะแก้ไขให้ ก่อนหน้านี้เราเคยมีแตม่ีข้าราชการ 
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   ประจ าไปจัดระเบียบใหม่คือให้เจ้าหน้าที่พนักงานผู้ชายไปเข้าเวรตอนกลางคืนส่วน
   กลางวันมีแต่ผู้หญิง นี่คือปัญหาในการท างานเพราะฉะนั้นทางฝ่ายบริหารจะปรับปรุง
   แก้ไขให้ใหม่ครับ 
 

ประธานสภาฯ  ผมว่าน่าจะปรับตอนกลางคืนมาอยู่ในวันหยุดน่าจะดีกว่าเพราะตอนกลางคืนเราได้จ้าง
   ยามอยู่แล้ว อยู่ที่ฝ่ายบริหารเพราะฝ่ายบริหารอยู่ในอ านาจสูงสุดอยู่แล้ว ฝากฝ่าย
   บริหารให้อยู่กลางคืนมาอยู่วันหยุดนะครับเพราะว่าเมื่อมีปัญหาไม่รู้จะไปตามหาใครมา
   ท าเม่ือมีเหตุการณ์ต่างๆ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอีน  วงศ์มาก  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ผมอยากจะพูดเรื่องถนนต่อจากเพ่ือสมาชิก คือ เรื่องการขัดแย้งที่ไม่ได้ท าถนนมันไม่ได้
   ขัดอยู่ที่ชาวบ้านครับมันขัดอยู่ที่ อบต. บางทีก็ไม่รู้ว่าใครสั่งงาน ไม่รู้ฝ่ายบริหารไม่มี
   อ านาจเลยบางครั้งใครก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งใครมีอ านาจกว่าบริหารช่วยเคลียให้จบด้วย
   ครับ เรื่องถนนจริงๆแล้วเวลามันล่วงเลยมา 3 – 4 เดือนแล้ว ชาวบ้านอุตส่าห์ให้ต้นยาง
   ต้นปาล์ม แต่กลับเสียประโยชน์จากการไม่ได้ท าถนน รอแต่สัญญาเงินสะสมครับเป็นเงิน
   ที่ต้องท าให้เร่งด่วนนี้ 3–4 เดือนแล้วมันติดอยู่ตรงไหนกับใครชี้แจงให้รู้ด้วย ขอบคุณ
   ครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย สัญวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ขอชี้แจงเรื่องบุกเบิกถนนครับ ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าการ
   ตัดสินใจเท่านั้นเองว่าตัดสินใจยังไม่เสร็จคือการตัดสินในถนนสายในเปลวมันมากระทบ
   กับหมู่ท่ี 3 เพราะเป็นผู้รับเหมารายเดียวกัน เขาจะท าถนนสายในเปลวให้เสร็จก่อนแล้ว
   ค่อยท าหมู่ที่ 3 ครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกหมู่ท่ี 3 
 

นายอีน วงคม์าก  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ผมอยากทราบว่าใครมีอ านาจตัดสินใจตรงนี้ที่ตัดสินใจได้ในเมื่อท่านนายกมีอ านาจสูงสุด
   ตรงนี้ แล้วรอใครอีกครับ แล้วมาอ้างเรื่องถนนในเปลวถ้าท าไม่ได้ก็บอกเลิกสัญญาสิครับ 
   ถ้าต่อสัญญาไปเรื่อยๆ อย่างนี้มันก็ไม่ได้ท านะครับ ขอให้ท าให้เสร็จๆเสียสักทีนะครับ
   อย่าให้ชาวบ้านว่าแต่ผมสองคนได้ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารครับ 
 

นายทักษิณ รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   จริงๆแล้วผู้รับเหมาเขารับงานมา 3 งานคือ บ้านนางจิตร มากแล้ว แล้วสายในเปลว 
   และบุกเบิกถนนหมู่ที่ 3 ของในเปลวสัญญาเกินมาหลายวันแล้ว เนื่องจากงบของปี 
   2559 ท ามาก่อนตุลาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ปรับไปประมาณ 200,000 กว่า ไม่ได้ต่อสัญญา
   ให้ใครปรับทุกบาททุกสตางค์ เป็นเพราะว่าผู้รับเหมาไม่ได้ท าตามแบบจึงท าให้เสร็จให้
   ได้มาตรฐานให้ได้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับโครงการหมู่ที่ 3 แน่นอน เขาจะท างานกี่โครงการก็เรื่อง
   ของเขาโครงการหมู่ที่ 6 ยังไม่ผ่านจึงต้องแก้ไขให้เสร็จเขาจะแก้กี่วัน งานของหมู่ที่ 3ก็
   ปรับไปเหมือนกัน ผมไม่เข้ากับผู้รับเหมาผมเข้ากับท้องถิ่น มันไม่ใช่ว่าเราไม่เซ็นแต่เขา
                                                                                     /ท าไม่ดีจริงๆ… 
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   ท าไม่ดีจริงๆ ส่วนจะยกเลิกสัญญาพวกเราก็ยกเลิกไม่ได้เพราะเป็นระเบียบของกฎหมาย 
   เขามีสิทธิฟ้องร้องเราได้ แต่เขาท าหนังสือยืนยันว่าเขายินดีจ่ายค่าปรับให้เราทุกบาททุก
   สตางค์ ตามสัญญา การจะยกเลิกสัญญามีผลกับเขาที่เขาจะไม่สามารถไปประมูลงาน
   ของรัฐได้ เขาจะเสียหายกับบริษัทเขาได้ เมื่อวันใดจัดปรับจนหมดแล้วจึงจะยกเลิก
   สัญญาได้ครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
 

นายสุพจน์ แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ท่านประธานที่เคารพครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเรื่องถนนของหมู่ที่ 6 สายแยกบ้าน
   ก านัน ในการท างานของผู้รับเหมานั้นท างานไม่ได้มาตรฐานต่องานจะให้คณะกรรมการ
   ตรวจงานเซ็นรับ ขอบคุณท่านนายกที่เห็นท้องถิ่นเป็นหลัก ในบริษัทนี้รับเหมาของ 
   หมู่ที่ 6 สองสายสายแรกแยกไปบ้านก านัน ท างานไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งบุกเบิกถนนสาย
   บ้านนางจิต ก็มีปัญหา เมื่อเกิดการล่าช้าต้องให้ทางกองช่าง ทวงถามท าหนังสือเป็นลาย
   ลักษณ์อักษรให้ถูกต้องผมว่าบริษัทนี้จะไม่ต้องมารับที่ต าบลควนปริงนี้อีกแล้ว เพราะไม่
   ท าให้ได้ตามมาตรฐานแล้วไม่ตรงกับแผนงานที่จะท าให้แล้วเสร็จตามก าหนดจึงท าให้
   เกิดปัญหากับชาวบ้าน แต่ละโครงการท าให้ชาวบ้านด่าแต่สมาชิกโดยที่บริษัทท างาน
   ไม่ได้ตามมาตรฐาน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
   ขอบคุณสมาชิกหมู่ที่ 6 ครับ เราต้องท าตามระเบียบตามความโปร่งใสถ้าเขาท าดีเราก็
   ยินดีแต่ท าไม่ดีเราก็ต้องยึดตามหลักเกณฑ์ท่ีท าไว้ อบต.ควนปริง มีหน้าที่ยืนตามรูปแบบ
   มาตรฐานท าช้าหรือเร็วเราต้องให้เขาท าเพราะเขาท าตามสัญญา ถ้าเขาท าผิดสัญญา 
   เรากต็้องปรับตามสัญญาเราไม่ต่อสัญญาให้แน่ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญหมู่ที่ 2 ครับ 
 

นายณรงค์  รักราวี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   เรื่องน้ าประปาให้ส่งน้ าให้เพราะน้ าไม่ไหลหลายวันแล้ว ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
 

นายพรชัย สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
   ส่วนที่น้ าประปาหมู่ที่ 2 จะขึ้นหอถังได้วันนี้จะจ่ายให้ชาวบ้านได้ใช้ต่อไป ในส่วนของ
   ถนนขอเสริมในการตัดสินใจนั้นมีผู้รับเหมาหลายชุดแต่ในการตัดสินใจหลายครั้งแต่ใน
   วันนี้ทางกองช่างจะสรุปให้จะให้ผู้รับเหมาจบงานให้ได้ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกหมู่ท่ี 4 ครับ 
 
 

/นายฉลอง… 
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นายฉลอง ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ฟังดูแล้วไม่ใช่ผิดที่ฝ่ายบริหารแต่ผิดอยู่ที่ผู้รับเหมา ผมเข้าไปเห็นหมู่ที่ 6 ยางบวม
   หมดแล้ว ผมอยากจะถามว่าบริษัทนี้เขาเกิดอะไรขึ้นกับ 3 โครงการนี้ เขามีการตรวจ
   ราคาหรือไม่งบไม่เกิน 5 แสน ฝ่ายบริหารสามารถจัดจ้างได้เลยถามว่าเขาสอบราคา
   หรือไม่ ขอฝากด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
   จริงๆ แล้วงบไม่ถึง 5 แสน เป็นโครงการคนละปีเลยครับ หมู่ที่ 6 เป็นข้อบัญญัติปี 59 
   เรารีบท าสัญญา เพราะไม่นั้นงบจะตกรับจ้างก่อนตุลาคม 59 ที่ผ่านมาศักยภาพก็ดี ยื่น
   ราคาตามปกติไม่คิดว่ามีปัญหาหาแบบนี้ ขอโทษสภาด้วยเราไม่นึกว่าเขาไม่มีศักยภาพ
   อย่างนี้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกหมู่ท่ี 3 ครับ 
 

นายอับดล อาบูบาเกอร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   อยากพูดเรื่องท่อน้ าที่ผู้รับเหมาบุกเบิกถนนไว้เพราะชาวบ้านไม่ได้ใช้น้ า ขอบคุณฝ่าย
   บริหารที่เปิดใจในวันนี้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกอีกหรือไม ่เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ครับ 
 

นายประดับ สั้นเต้ง เรียนประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและฝ่ายบริหาร 
   อยากจะถามว่าโครงการของหมู่ที่ 5 โครงการลาดยางด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
   เรื่องท าคู่กันไปด้วยได้ไหมครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกฯชี้แจง 
 

นายทักษิณ รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
   โครงการ 8 แสนกว่าบาทก าลังท าราคากลางเปิดซองวันสองวันนี้ครับ ส่วนของหมู่ที่ 4 
   บุกเบิกไม่เกิน 5 แสน คงไม่ต้องขายซองครับ ของหมู่ที่ 5 ขายซองด าเนินงานคงจะขาย
   ซองได้ โครงการอ่ืนท าได้หมดเลยในการแก้ไขของต าบลควนปริง แต่ต้องเป็นระเบียบ
   ของแผนปี 60 ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกหมู่ท่ี 4 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   เรื่องของการลอกคูของหมู่ที่ 4 ตรง 11 แยกครับ เวลาฝนตกน้ าล้นถนนครับ  
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกหมู่ท่ี 7  
 

นายสาธิต   ขันติ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ขอเสริมสัญญางานจ้างต่างไม่น่าหนักใจเพราะมันมีสัญญาอยู่แล้วครับ แต่ฝ่ายตรวจสอบ
   ครับ ต้องให้เข้มกันสักนิดครับ ช่วยให้สมาชิกทุกท่านด้วยที่ต้องไปดูแลครับ เพ่ือความ
   มั่นคงของควนปริงเรา มีฝ่ายบริหารพูดเรื่องมีเจ้าหน้าที่ต้องการกดดัน ผมขอให้สมาชิก
   ทุกท่าน เอารายชื่อ ชาวบ้านมาแต่ละคนครับ 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ครับมีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ เมื่อประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุม ส าหรับ
   วันนี้ผมขอปิดการประชุม ครับ 
 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 

นายอายันต์   จับปรั่ง 
เลขานุการสภาฯ อบต.ควนปริง 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่         เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2560 
 

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

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


