
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2558 ประจ าปี 2558  (ครั้งที่ 2/2558) 

วันศุกรท์ี่  28  สิงหาคม  2558 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  จ านวน 17 คน 
 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 1.นำยอะสัน  แอโสะ   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ ำนวน  7  คน  
  1.นำยทักษิณ   รักจริง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  2.นำยพรชัย   สัญวงค์  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  3.นำงวิภำ    สิริรักษ์  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  4.นำงภรภัทร   หมินหลัง  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  5.นำงเพ็ญนภำ   สังยวน  หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดฯ 
  6.นำงสำวสุภัค   อินทนุ  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
  7.นำงสำวกัลยำ   ชูสังข์  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 

  ก่อนเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม เลขำนุกำรสภำฯกล่ำวรำยงำนต่อท่ำนประธำนสภำฯ ว่ำ
สมำชิกฯมำครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯเปิดกำรประชุม 
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ประธานสภาฯ  กล่ำวว่ำขอสวัสดีฝ่ำยผู้บริหำร สมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน วันนี้ผมท ำหน้ำที่แทน
   ท่ำนประธำนสภำฯ ผมจะประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมนะครับ วันนี้เป็นกำร
   ประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยที่ 3/2558  ประจ ำปี 2558  (ครั้งที่ 2/2558) วันศุกร์ที ่ 
   28 สิงหำคม  2558  ตำมระเบียบวำระต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี - 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
   - ไม่มี - 

      

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2559  
   วาระท่ี 2  ขั้นพิจารณาแปรญัตติเรื่องขอลดจ านวนเงินอนุญาตจ่ายขาดโครงการ
   ปรับปรุงต่อเติมที่ท าการ อบต.ควนปริง 
   ข้อ 1 อบต.ได้ท ำกำรปรับปรุงมำแล้วหลำยครั้งไม่จ ำเป็นต้องต่อเติม 
   ข้อ 2 อบต.มีงบประมำณจ ำกัดน่ำจะเอำงบประมำณไปใช้ในส่วนที่จ ำเป็นอื่นก่อน 
ผู้เสนอญัตติ    นำยคมสัน  ชิตจันทร์  ขอเชิญครับ 
 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ก่อนอ่ืนขออนุญำตแก้ไขนิดหนึ่ง บรรทัดสุดท้ำยที่บอกว่ำปรับลด 50 ,000  บำท ให้
   เพ่ิมว่ำปรับลดเหลือ 50,000  บำท  กระผมในฐำนะสมำชิกสภำฯเป็นตัวแทนของ
   ชำวบ้ำน มีโครงกำรหนึ่งที่ฝ่ำยบริหำรได้เสนอญัตติเข้ำมำคือโครงกำรปรับปรุงต่อเติม
   อำคำรที่ท ำกำร อบต.ควนปริง งบประมำณ 255,000  บำท ผมกับเพื่อนๆอีกหลำยคน
   เห็นแล้วโครงกำรนี้น่ำจะปรับลดเอำไว้ก่อน โครงกำรอ่ืนที่ชำวบ้ำนเดือดร้อนหลำยๆ
   โครงกำรที่ฝ่ำยบริหำรเอำเข้ำมำก่อน โครงกำรนี้ไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ำเอำไว้ทีหลัง หำ 
   โครงกำรอ่ืนที่ชำวบ้ำนได้ประโยชน์สูงสุดเข้ำมำก่อน ในข้อ 1 อบต.ได้ท ำกำรปรับปรุง
   มำแล้วหลำยครั้งไม่จ ำเป็นต้องต่อเติมอีก 2.อบต.มีงบประมำณจ ำกัดน่ำจะเอำ 
   งบประมำณไปใช้ในส่วนที่จ ำเป็นอื่นก่อนที่ชำวบ้ำนได้รับประโยชน์ ผมเคยถำมในวำระ
   อ่ืนๆหลำยครั้งแล้วในกรณีขุดคูแต่โดนปฎิเสธมำตลอด ในวันก่อนท่ำนสมำชิกสภำฯ
   ม. 5 ถำมท่ำนนำยกฯว่ำได้เขียนค ำร้องเรื่องขุดคู ม.5 แต่ท่ำนบอกว่ำไม่มีงบประมำณ 
   ผมคิดดูแล้วฝ่ำยบริหำรพอเรื่องต่อเติม อบต.กลับมีเงินตั้ง 2 แสนกว่ำ น่ำจะเอำ 
   โครงกำรที่ชำวบ้ำนเดือดร้อนจริงๆเอำมำก่อน ดังที่ผมแปรญัตติมำแล้วขอปรับลด
   โครงกำรปรับปรุงต่อเติม อบต.ควนปริง จำก 255,000  บำท เหลือ 50,000  บำท 
   ท่ำนสมำชิกสภำฯช่วยพิจำรณำด้วย ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมำชิกสภำฯ ม.8 นำยคมสัน  ชิตจันทร์ได้แปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญฝ่ำย
   บริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอบคุณสมำชิกสภำฯ ม.8 ขอเรียนอย่ำงนี้นะครับ ค ำว่ำมรงบประมำณกับค ำว่ำไม่มี
   งบประมำณ โครงกำรที่ก ำลังเสนออยู่เป็นโครงกำรของปี พ.ศ.2559 ซึ่งโครงกำรปี 



   พ.ศ.2558 ซึ่งอยู่ในเดือนสุดท้ำยของปีงบประมำณ บำงครั้งอำจจะโอนกสนขอ 
   สนับสนุนจะไม่ทันแต่ว่ำพอเริ่มต้นปีงบประมำณ ปี 2559 กำรแก้ปัญหำของเรำก็ได้ท ำ 
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   กันอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรขุดลอกคูของ ม.8 เรำได้ประสำนกันตลอด ประสำน 
   ส.อบต.ม.7 ช่วยกันหำรถตอนนั้นเรำมีงบประมำณก็ไม่ได้ท ำเนื่องจำกประสำนงำนกัน
   ผิดพลำด แต่ม.9ท่ำนประธำนสภำฯหำรถมำได้ก็ได้ท ำซึ่งงบเรำเตรียมไว้ส ำหรับ ม.8 
   ผมขออนุญำตชี้แจงตำมที่สมำชิกสภำฯยื่นญัตติ ข้อ 1 อบต.ได้ท ำกำรปรับปรุงมำ
   หลำยครั้งตั้งแต่รับต ำแหน่งนำยกฯมำผมใช้งบไปสองหมื่นสองพันกว่ำบำท ปรับปรุง
   เฉพำะกั้นห้องนำยกฯ ซึ่งเป็นห้องประชุมสภำฯสมัยก่อนเพรำะถ้ำไม่ปรับปรุงช่วงนั้น
   รองนำยกฯฝ่ำยบริหำรไม่มีที่นั่งท ำงำนใช้ประโยชน์ในกำรรับแขกบ้ำนแขกเมือง ส่วน
   โครงกำรเร่งด่วนอ่ืนๆไม่ว่ำจะเป็นถนน เรื่องน้ ำเรื่องประปำเรำยังมีงบสะสมอยู่ที่
   สำมำรถใช้กำรได้อยู่ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ สนับสนุนได้เล็กน้อยครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมเห็นด้วยกับสมำชิกสภำฯ ม.8 โครงกำรต่อเติมอำคำร เพรำะผมคิดว่ำเป็นสิ่งที่ไม่
   จ ำเป็น วันก่อนท่ำนนำยกฯบอกว่ำจะทุบห้องน้ ำผมเห็นว่ำเขำสร้ำงมำได้มำตรฐำนแล้ว 
   เรำทุบมันอำจจะร้ำวหรือพัง ผมอยำกให้เก็บไว้ก่อน ผมต้องกำรให้แก้ปัญหำเรื่องอ่ืน
   ก่อน เรื่องน้ ำก็แก้ปัญหำไปเรื่อยๆก็ยังไม่จบ อย่ำงเช่นห้องเก็บพัสดุผมคิดว่ำพัฒนำ
   ห้องพัสดุตรงนี้เพรำะเนื้อที่ของ อบต.ก็มีอยู่แล้วแล้วฝั่งตรงข้ำมก็ไม่ได้เก็บอะไรเลยดู
   แล้วมันไม่เป็นระเบียบไม่ใช่กองขยะก็ตั้งอยู่ตรงนั้น ต้องกำรให้ฝ่ำยบริหำรคิดใหม่ คือ
   คิดสิ่งที่ดีกว่ำ 
 

ประธำนสภำฯ  เล็กน้อยครับท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.3 ขอเชิญสมำชิกสภำฯ ม.1 ครับ 
 

นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอเสนอควำมคิดเห็นนิดหนึ่งครับ ขอสนับสนุนกำรแปรญัตติของสมำชิกสภำฯ ม.8 
   ครับ กระผมเห็นว่ำส่วนอ่ืนที่ชำวบ้ำนเดือดร้อนมีอีกมำกมำยหลำยเรื่องๆ แต่ว่ำดู
   เหมือนจะเป็นกำรเห็นแก่ตัวของคณะผู้บริหำรเอำแต่สุขสบำยนะครับ แต่ไม่เคยไป
   เหลียวแลชำวบ้ำน 
 

ประธำนสภำฯ  มีผู้ประท้วง ขอเชิญครับ 
 

นำยทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ศักยภำพสมำชิกสภำฯไม่เหมำะสม พูดท ำให้ผู้บริหำรเสียหำยนะครับ กำรตัดสินใจว่ำ
   ผู้บริหำรดีหรือไม่ดีเป็นหน้ำที่ของชำวบ้ำน คุณต้องถอนค ำพูดครับ 
 

ประธำนสภำฯ  ท่ำนสมำชิกสภำฯจะถอนค ำพูดหรือไม่ 
 

นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมบอกว่ำคณะผู้บริหำรรู้สึกเห็นแก่ตัว 
 

ประธำนสภำฯ  ในที่ประชุมต้องสงวนค ำที่ไม่เหมำะสมด้วยนะครับ เชิญครับ 
 
นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ครับผมถอนค ำว่ำเห็นแก่ตัวครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ ม.4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องท่ีเพ่ือนสมำชิกสภำฯยื่นขอแปรญัตติไปตำมตัวบทกฎหมำยนะครับ แต่ผมสับสน
   อยู่ 2 เรื่อง พอเข้ำใจอยู่คือสมำชิกสภำฯ ม.8 ขอแปรญัตติ ผมยังงงอยู่ว่ำงบประมำณ
   ที่ขอลดเหลือ 50,000 บำท ทั้งหมดที่ 2แสนกว่ำหรือว่ำจะขอลด 50,000  บำท อีก
   เรื่องมีเอกสำรมำ 2 ฉบับ ของผมฉบับหนึ่งแนบมำกับค ำขอแปรญัตติ อีกฉบับแนบมำ
   กับแบบแปลนรำยละเอียดโครงกำรปรับปรุงอำคำรที่ท ำกำร อบต.ควนปริง มี 
   งบประมำณมำไม่ตรงกัน ผมก็ไม่เข้ำใจ ที่สงสัยอีกอย่ำงขอถำมท่ำนสมำชิกสภำฯผู้แปร
   ญัตติ สมมุติว่ำลดเหลือ 50,000  บำท ผมต้องกำรให้ท่ำนสมำชิกสภำฯเจำะจงมำด้วย
   ว่ำที่ลดเหลือ 50,000 บำท เอำไว้ท ำส่วนไหนของโครงกำร 50,000 บำทยำกท่ีจะท ำ
   อยู่นะครับ มันท ำไม่ได้ ถ้ำสมำชิกสภำฯหลำยๆท่ำนอยำกให้ลดลงเหลือแค่นี้จะให้ท ำ
   ส่วนไหนของโครงกำร ผมต้องกำรรู้เพ่ือจะลงมติหรือไม่ 
 

ประธานสภาฯ  ท่ำนฉลองครับ ดูเวลำด้วยนะครับ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม. 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจ ิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ตำมท่ีท่ำนฉลองบอกว่ำให้ระบุว่ำจะลดส่วนไหนในข้อบังคับไม่มีข้อไหนที่ผู้แปรญัตติ
   จะต้องระบุว่ำปรับลดส่วนไหนไม่มีนะครับมีแต่ข้อ 61 เท่ำนั้นครับ ไม่จ ำเป็นต้องระบุ
   ต้องกำรให้เหลือ 50,000  บำทครับ  
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ ม.1 ครับ 
 

นายจรูญ  สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมจะไม่เข้ำข่ำยเรื่องกำรแปรญัตติแต่ผมต้องกำรจะขอข้อมูลต่ำงๆที่เก่ียวกับกำรลด
   รำคำเพรำะว่ำถ้ำหำกว่ำเรำไม่มีข้อมูลไม่รู้จะยกมือยังไง ผมต้องกำรให้ผู้แปรญัตติหำ
   รำคำกลำงมำยืนยันว่ำท ำได้เพรำะโครงกำรต่ำงๆจ ำเป็นทุกโครงกำรและที่ฝ่ำยบริหำร
   เสนอมำก็ไม่ใช่เพื่อนำยกฯเพ่ือรอง นำยกฯและเพ่ือพ่ีน้องประชำชนคนควนปริง 
   ทั้งหมด ฝ่ำยผู้แปรญัตติก็ไม่ได้เสนอแปรญัตติให้ยกเลิกโครงกำรฝ่ำยบริหำรมีแบบ
   แปลนเรียบร้อยว่ำจะท ำอะไรเท่ำไหร่ แต่ของผู้แปรญัตติไม่มีที่จะอ้ำงอิงต่ำงๆ ผมขอ
   หลักฐำนด้วย ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายคมสัน  ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ที่ผมได้แปรญัตติเหลือ 50,000  บำท วันก่อนท่ำนนำยกฯเคยพูดไว้ว่ำหลังคำเพดำนมี
   ค้ำงคำวเข้ำมำเปลี่ยนใหม่ 50,000  บำทนี้เปลี่ยนได้และถ้ำเปลี่ยนไม่ได้หำผู้รับเหมำ
   มำโกยมูลค้ำงคำวแล้วอุดที่รูค้ำงคำวเข้ำไปอยู่รู้ว่ำกี่รู ท ำได้อยู่แล้วครับ ขอมติเลยครับ
   ท่ำนประธำนสภำฯ ขอบคุณครับ  
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ประธานสภาฯ  ผมขอมติ สมำชิกสภำฯท่ำนใดขอปรับลดจ ำนวนเงิน ขออนุญำตจ่ำยโครงกำรปรับปรุง
   ต่อเติมที่ท ำกำร อบต.ควนปริง  
มติที่ประชุม  ปรับลด  9 เสียง 
   ไม่ปรับลด 7 เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธำนสภำฯ  
 

วาระท่ี 3  ขั้นพิจารณาลงมติ 
   เรื่องญัตติขอควำมเห็นชอบข้อร่ำงบัญญัติงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
   2559 ขั้นพิจำรณำลงมติ สมำชิกสภำฯท่ำนใดเห็นชอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
   งบประมำณ พ.ศ.2559 ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยปี พ.ศ.2559 ให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธำนสภำฯ  
 
ระเบียบวำระท่ี 4  ญัตติเรื่องพิจำรณำโอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ส ำหรับขยำยเขตประปำส่วนภูมิภำค (หมู่ที่ 
   5 และหมู่ที่ 6) 
ผู้เสนอญัตติ  นำยทักษิณ  รักจริง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง ขอเชิญครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอเสนอญัตติเพ่ือพิจำรณำโอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ส ำหรับขยำยเขตประปำส่วนภูมิภำค 
   หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำมแบบแปลน ขอบคุณครับ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัยที่จะซักถำมบ้ำงหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอมติ สมำชิกสภำฯ
   ท่ำนใดอนุมัติขยำยเขตประปำส่วนภูมิภำค หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  16 เสียง 
   ไม่อนุมัติ  - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธำนสภำฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติเพื่อทราบเรื่องรายงานผลการรับและจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ไตรมาสที่ 1-3) 
ผู้เสนอญัตติ  นายทักษิณ  รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอเสนอญัตติเพ่ือทรำบเรื่องรำยงำนผลกำรรับและจ่ำยตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
   รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ไตรมำสที่ 1-3 ตำมหนังสือเล่มเขียวที่แจกให้
   สมำชิกสภำฯไปแล้ว ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ญัตตินี้ไม่มีกำรลงมติแจ้งเพ่ือทรำบนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะขอฝำกอะไรกับฝ่ำยบริหำรบ้ำงหรือไม่ ขอเชิญครับ 
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นายสาธิต   ขันติ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมมีเรื่องอยำกให้ท่ำนประธำนสภำฯผ่ำนไปยังฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับปั๊มประปำหมู่ที่ 7 
   วันก่อนได้เสียและได้มีกำรยกปั๊มไปซ่อมแล้วเอำปั๊มเก่ำมำใส่ไว้ ไม่สำมำรถที่จะปั๊มน้ ำ
   ได้ ขอให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้ด้วยเพรำะว่ำเดือดร้อนมำก เอำน้ ำมำให้ก็ไม่พอนะ
   ครับ เพรำะชำวบ้ำนใช้กันมำก อยำกทรำบว่ำขณะนี้กำรด ำเนินกำรเรื่องปั๊มไปถึงไหน
   แล้วหรือว่ำจะซื้อใหม่ ช่วยชี้แจงด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรครับ 
 

นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.7 สอบถำมเรื่องปั๊มประปำ ม.7 จะซ่อมหรือจะซื้ออนุญำตให้ฝ่ำย
   กองคลังชี้แจงครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นางสาวสุภัค  อินทนุ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ฝ่ำยงำนพัสดุค่ำครุภัณฑ์ตอนนี้เรำก ำลังรอจัดสรรงบประมำณยังไม่มีงบประมำณก็มี
   กำรส ำรวจงบประมำณเบื้องต้น ตอนนี้งบประมำณเหลืออยู่ไม่มำก ก ำลังตรวจสอบอยู่
   ว่ำแต่ละหน่วยของน้ ำประปำที่ช ำรุดหรือเสียหำยอยู่ภำยในเดือนกันยำยน ส ำรวจ
   ครุภัณฑ์ที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้แล้วก็มีกำรขำยทอดตลำดแล้วมีกำรซื้อมำเปลี่ยนใหม่ให้ 
   ขอบคุณค่ะ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ ม.7 ครับ 
 

นายสาธิต  ขันติ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องควำมเดือดร้อนของชำวบ้ำนรอไม่ได้นะครับ เรื่องน้ ำเรื่องไฟ ผมขอให้เป็นเรื่อง
   ด่วนนะครับ ไม่ใช่ว่ำต้องรองบประมำรณอยู่ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอขอบคุณทุกคนเพ่ือนสมำชิกสภำฯที่เห็นควำมเดือดร้อนของชำวบ้ำนเรำ ถึงยังไง
   เรำก็ยังเป็นเพ่ือนกันอยู่ในเมื่อควำมคิดเห็นมันต่ำงกัน แต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่  
   ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนจะฝำกถำมฝ่ำยบริหำรอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีส ำหรับวันนี้ผมขอ
   ปิดกำรประชุมครับ  

 

ปิดประชุมเวลา 15.35  น. 
 
 

ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
 

 
นำยสุพจน์   แดงเรือง 

เลขำนุกำรสภำฯ อบต.ควนปริง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่         เดือนกันยายน  พ.ศ.2558 
 

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

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

 

 


