
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2558 ประจ าปี 2558  (ครั้งที่ 1/2558) 

วันพฤหัสบดีที ่ 19  กุมภาพันธ์  2558 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

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

ล ำดับที่                 ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง 
1. นำยอะสัน  แอโสะ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2 นำยสุพจน์  แดงเรือง เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
3. นำยปฏิภำณ  หะจิ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
4. นำยจรูญ  สีผม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
5. นำยทัตเทพ  เอียดนุ่น สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
6. นำยอับดล  อำบูบำเกอร์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
7 นำยอีน  วงศมำก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
8. นำยฉลอง  ทองเรือง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
9. นำยประดับ   สั้นเต็ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
10. นำยปรีชำ   เกลี้ยงรัตน์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
11. นำยอำทิตย์  เสรีรักษ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
12. นำยสำธิต  ขันติ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
13. นำงสำวนัยนำ  เอ็มเอ็ม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
14. นำยคมสัน  ชิตจันทร์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
15. นำยอะหมำย  จับปรั่ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
16. นำยอำยันต์  จับปรั่ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม จ ำนวน  1  คน  
  1.นำยลวัต   เปำะทอง  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

   

ผู้ลำประชุม จ ำนวน 1 คน 
  1.นำยณรงค์   รักรำวี  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ ำนวน  5  คน 
1.นำยทักษิณ    รักจริง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 

  2.นำยพรชัย   สัญวงค์  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  3.นำงวิภำ    สิริรักษ์  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  4.นำงเพ็ญนภำ   สังยวน  หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
  5.นำงสำวกัลยำ   ชูสังข์  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

  ก่อนเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม เลขำนุกำรสภำฯกล่ำวรำยงำนต่อท่ำนประธำนสภำฯ ว่ำ
สมำชิกฯมำครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯเปิดกำรประชุม 
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ประธานสภาฯ  กล่ำวว่ำขอสวัสดีฝ่ำยผู้บริหำร สมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน วันนี้เป็นกำรประชุมสภำ
   สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1/2558  ประจ ำปี 2558  (ครั้งที่ 1/2558) วันพฤหัสบดีที ่ 19  
   กุมภำพันธ์  2558  ตำมระเบียบวำระต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
   2.1เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง         
   สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4/2557 ครั้งที่ 2/2557 (เมื่อวันที่  23  ธันวำคม  2557)  มี
   สมำชิกสภำฯท่ำนใดจะแก้ไขบ้ำงไหมครับ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ให้สมำชิกสภำฯเปิดไปที่หน้ำที่ 9 ที่เขียนไว้ว่ำผมได้ ฟังสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 พูดวัน
   ก่อนว่ำฝ่ำยบริหำรหรือฝ่ำยโยธำที่ลงไปท ำงำนแต่งตัวภูมิฐำน ผมให้แก้ตัวหนังสือที่ว่ำ
   ฝ่ำยบริหำรหรือฝ่ำยโยธำเป็น พนักงำนที่ลงไปท ำงำนแต่งตัวภูมิฐำนนะครับ ขอบคุณ
   ครับ 
 

ประธานสภาฯ  กล่ำวว่ำมีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ให้สมำชิกสภำฯเปิดไปที่หน้ำที่ 7 ที่เขียนว่ำถ้ำเป็นไปได้ท ำไมต้องเป็นแปลงสำธิตของ
   ฝ่ำยบริหำรให้แก้ตัวหนังสือฝ่ำยบริหำรเป็นของ อบต. ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  กล่ำวว่ำมีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1  
 

นายจรูญ  สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ให้สมำชิกสภำฯเปิดไปที่หน้ำที่ 4 ที่เขียนไว้ว่ำผมยังสงสัยว่ำโครงกำรปรับปรุงถนนสำย
   ไซหนุนมัสยิดบ้ำนกลำงให้เปลี่ยนค ำว่ำ สำยไซหนุนเป็นสำยใหม่นะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  กล่ำวว่ำมีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนแก้ไข
   ข้อควำมในรำยงำนกำรประชุมฉบับนี้ ผมขอมติ ถ้ำสมำชิกสภำฯรับรองรำยงำนกำร
   ประชุมฉบับนี้ให้ยกมือขึ้นครับ 
    

มติที่ประชุม  รับรอง  15 เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง คือ ประธำนสภำฯ 
   

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
   จ านวน 1 โครงการ คือ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก 
   กูโบร์ บ้านนาป้อ หมู่ที่ 8 งบประมาณ 159,000  บาท    ผู้เสนอญัตติ   
   นายทักษิณ   รักจริง นายก องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  ขอเชิญท่าน
   นายกฯครับ  
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นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ข้ำพเจ้ำนำยทักษิณ   รักจริง  ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง ขอ
   อนุมัติใช้เงินสะสมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน 
   กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
   2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89(1) องค์กรปกครองส่วนท้งถิ่นอำจ
   ใช้จ่ำยเงินสะสม (จ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ 2558 (ครั้งที่ 3/2558) 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริงเป็นรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนหมวดค่ำท่ีดินและ 
   สิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้ 159,000  
   บำทเพ่ือจ่ำยเป็น 1.ค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยสำมแยกกูโบร์ 
   บ้ำนนำป้อ หมู่ที่ 8 จ ำนวน 1 โครงกำร ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 50 เมตร  
   งบประมำณ 159,000  บำท ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมแบบแปลนที่ได้ให้สมำชิก
   สภำฯไปแล้ว  ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาฯ  ท่ำนนำยกฯก็ได้เสนอญัตติไปแล้ว มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถำมบ้ำง
   หรือไม่  เชิญสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมอยำกทรำบว่ำถนนสำยสำมแยกกูโบร์นี้วันก่อนผมก็พูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่ำแนวเขต
   ที่ดินของชำวบ้ำนหลักเขตอยู่กลำงถนน ผมอยำกทรำบว่ำแนวเขตแต่ละข้ำงมีกำรอุทิศ
   เรียบร้อยแล้วหรือยัง ผมขอถำมแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯชี้แจงครับ 
 

นายก อบต.  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ได้ประสำนไปที่เจ้ำของที่แล้ว เจ้ำของที่ดินได้กันเป็นที่สำธำรณะเรียบร้อยแล้ว 
 

ประธานสภาฯ  กล่ำวว่ำมีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ ถ้ำสมำชิก
   สภำฯเห็นด้วยเรื่องขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ครั้งที่ 
   3/2558 จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยสำม
   แยกกูโบร์ บ้ำนนำป้อ หมู่ที่ 8 งบประมำณ 159,000  บำท ให้ยกมือขึ้น  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  15 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง คือ ประธำนสภำฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2558และสมัยสามัญ ประจ าปี 
   2559 สมัยแรก ให้สมาชิกสภาฯเสนอนะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 
    

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอเสนอว่ำให้เหมือนเดิมครับ 
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ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ  
   1.นำยจรูญ  สีผม 
   2.นำยปฎิภำณ   หะจิ 
   ขอเชิญท่ำนปลัด อบต. ครับ 
 

นางสาวเพ็ญพิศ  ขันแกล้ว  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ท่ำนประธำนสภำฯค่ะขอให้ผู้เสนอที่ว่ำเหมือนเดิมให้ก ำหนดวันที่ เดือน พ.ศ. ให้
   เรียบร้อยนะค่ะ เลขำฯจะได้บันทึกลงในรำยงำนกำรประชุมได้ถูกต้อง ขอบคุณค่ะ 
 

ประธานสภาฯ  กล่ำวว่ำขอเชิญท่ำนฉลอง   ทองเรืองครับ 
  

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   คือวันที่ 15 - 29  มิถุนำยน  2558 
   15 - 29  สิงหำคม  2558 
   15 - 29  ธันวำคม  2558  
   และสมัยแรกในปี 2559 คือวันที่ 15 - 29  กุมภำพันธ์ 2559 ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนจะเสนเป็นอย่ำงอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุม ถ้ำ
   สมำชิกสภำฯเห็นว่ำให้ก ำหนดเหมือนตำมที่ท่ำนฉลอง  ทองเรืองเสนอมำให้ยกมือขึ้น
   ครับ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  15 เสียง 
   ไมอ่นุมัติ  - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง คือประธำนสภำ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะฝากทางฝ่ายผู้บริหารบ้างหรือไม่ ขอเชิญท่าน
   เลขาฯครับ 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมอยำกจะฝำกไว้ 2 เรื่อง คือ 1.เรื่องกำรตั้งด่ำน 7 วันอันตรำยในช่วงเทศกำล ผม
   อยำกให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ช่วยประงำนงำนกับ อปพร.และต ำรวจชุมชน
   ให้เรียบร้อย เพรำะที่ผ่ำนมำไม่ได้เรียกหัวหน้ำชุดทั้ง อปพร.และต ำรวจชุมชนมำ
   ประชุมเพ่ือจัดตั้งเวรเลย ในครั้งต่อไปอยำกให้ประสำนงำนให้เรียบร้อยและอีกเรื่อง
   เรื่องน้ ำประปำ หมู่ที่ 6 ตอนนี้หอถังประปำ หมู่ที่ 6 ก ำลังจะพังลงมำ ขอให้ฝ่ำบริหำร
   รีบแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมต้องกำรให้สมำชิกสภำฯเป็นกรรมกำรบ้ำง เงินเป็นภำษีของชำวบ้ำน ท ำแล้วให้ดูดี
   สักหน่อยไม่ใช่อำทิตย์สองอำทิตย์ก็พังแล้วต้องได้มำตรฐำนสักหน่อย ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ   สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
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   เรื่องน้ ำประปำ หมู่ที่ 1 วันนี้น้ ำประปำหมู่ที่ 1 ไม่ไหล อยำกให้ช่วยด ำเนินกำรให้ด้วย
   ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฏิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   น้ ำประปำหมู่ที่ 1 ตอนนี้ช่ำงประปำก ำลังด ำเนินงำนอยู่ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 2 ครับ 
 

นายทัตเทพ   เอียดนุ่น เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องไฟฟ้ำสำธำรณะบริเวณถนนกลำงนำ ให้ฝ่ำยบริหำรเร่งด ำเนินกำรให้ด้วยครับ 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญสมำชิกสภำฯท่ำนคมสันต์  ชิตจันทร์ ครับ 
 

นายคมสัน  ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ถนนสำยเลียบคลองเมืองให้ฝ่ำยผู้บริหำรช่วยด ำเนินกำรด้วย เนื่องจำกถนนเป็นหลุม
   เป็นบ่อเยอะมำก ฝำกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
    

ประธานสภาฯ  มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 9 ครับ 
 

นายอายันต์  จับปรั่ง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องคูน้ ำหมู่ที่ 9 อยำกให้ช่วยขุดลอกคูน้ ำ พอเข้ำหน้ำฝนดูก็ไม่ได้ขุดลอกใหม่ น้ ำก็
   ไหลท่วมบ้ำนชำวบ้ำนอีกและอีกเรื่องเรื่องกระจกส่องทำง ผมเขียนค ำร้องขอไป 
   เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรเลย ผมฝำกให้ช่วยด ำเนินกำรให้ด้วยนะครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   กำรเป็นกรรมกำรตรวจงำนเมื่อก่อนประธำนประชำคมเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรตรวจ
   งำน แต่ตอนนี้สมำชิกสภำฯเป็นกรรมกำรตรวจงำนได้แล้ว อยำกจะฝำกให้สมำชิก 
   สภำฯได้เป็นกรรมกำรตรวจงำนบ้ำง ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  กล่ำวว่ำขอเชิญท่ำนนำยกฯครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   กำรเป็นกรรมกำรตรวจงำนต้องให้ประธำนประชำคมเป็นคนเลือกครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  กล่ำวว่ำเชิญสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   กำรเป็นกรรมกำรตรวจงำนจะต้องมีควำมรู้จริงๆ จึงเป็นกรรมกำรตรวจงำนได้ ผม
   อยำกจะฝำกตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 5 ครับ 
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นายประดับ  ส้ันเต็ง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  
   เรื่องถนนหมู่ที่ 5 ทำงเข้ำบ้ำนผมเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมำก อยำกให้ช่วยปรับปรุง
   แก้ไขให้ด้วยและอีกเรื่องคือเรื่องหอถังประปำหมู่ที่ 5 ที่จะรื้อออกชำวบ้ำนถำมผม ผม
   ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จะตอบชำวบ้ำนอย่ำงไร ฝ่ำยบริหำรมีอะไรช่วยแจ้งให้ผมทรำบด้วย 
   ผมจะได้บอกชำวบ้ำนถูก ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  กล่ำวว่ำขอเชิญท่ำนนำยกฯครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  
   ฝ่ำยบริหำรรับเรื่องมำจำกสมำชิกสภำฯทั้งนั้น เรื่องถนนหมู่ที่ 5 เรำได้ตั้งค่ำน้ ำมันรถ
   เอำไว้แล้วครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่ำนอ่ืนก็ประชุมครบตำมระเบียบวำระกำร
   ประชุม ส ำหรับวันนี้ผมขอปิดกำรประชุมครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 11.00  น. 
 
 
 

ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
 

 
นำยสุพจน์   แดงเรือง 

เลขำนุกำรสภำฯ อบต.ควนปริง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่         เดือนมีนาคม  พ.ศ.2558 
 

 
(ลงชื่อ)............................................. กรรมกำร  (ลงชื่อ)........................................กรรมกำร 
          (นำยประดับ   สั้นเต็ง)                                             (นำยปรีชำ   เกลี้ยงรัตน์) 
 
 

            (ลงชื่อ)........................................ประธำนกรรมกำร 
(นำยณรงค์    รักรำวี) 

 
 
 
 

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 
 

นำยอะสัน   แอโสะ 
ประธำนสภำ อบต.ควนปริง 

 

 


