
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่2/2558 ประจ าปี 2558  (ครั้งที่ 1/2558) 

วันอังคารที่  29  กันยายน  2558 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

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

ล ำดับที่                 ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง 
1. นำยอะสัน   แอโสะ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2. นำยลวัต  เปำะทอง รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
3. นำยอำยันต์   จับปรั่ง เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
4. นำยจรูญ  สีผม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
5. นำยทัตเทพ  เอียดนุ่น สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
6. นำยณรงค์  รักรำวี 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. นำยสุพจน์  แดงเรือง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
13. นำยสำธิต  ขันติ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
14. นำงสำวนัยนำ    เอ็มเอ็ม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
15. นำยคมสัน  ชิตจันทร์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
16. นำยอะหมำย  จับปรั่ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 
ผู้ไม่มาประชุม 1.นำยปฎิภำณ    หะจิ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  2.นำยอับดล   อำบูบำเกอร์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ ำนวน  5  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 
   

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  ก่อนเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม เลขำนุกำรสภำฯกล่ำวรำยงำนต่อท่ำนประธำนสภำฯ ว่ำ
สมำชิกฯมำครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯเปิดกำรประชุม 
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ประธานสภาฯ กล่ำวว่ำคัดเลือกเลขำนุกำรสภำฯชั่วครำวก่อน 1 ท่ำนนะครับ เพรำะว่ำเลขำนุกำรสภำฯ
คนเก่ำ นำยสุพจน์  แดงเรือง ได้ลำออกแล้วครับ ต่อไปนะครับให้สมำชิกสภำฯเสนอชื่อ
เลขำนุกำรสภำฯชั่วครำวครับ  ขอเชิญท่ำนสำธิต  ครับ 

 

นายสาธิต  ขันติ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ผมขอเสนอคุณสุพจน์  แดงเรือง ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำฯชั่วครำวก่อน ก่อนท่ำนจะ
ลำออกได้พูดคุยอะไรบ้ำง 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ ให้ท ำหน้ำที่ตรงนี้เลยครับ ก่อนจะได้เลขำนุกำรสภำฯคนใหม่ครับ 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
กระผมนำยสุพจน์  แดงเรือง  สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 6 ผมขอถอนตัวจำกเลขำนุกำรสภำฯ
ชั่วครำวครับ เพ่ือนสมำชิกสภำฯเสนอคนอ่ืนท ำหน้ำที่แทนก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอให้สมำชิกสภำฯเสนอชื่อมำครับ ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำฯชั่วครำว ขอเชิญสมำชิก
สภำฯหมู่ที่ 8 ครับ 

 

นายอะหมาย  จับปรั่ง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ผมขอเสนอนำยอำยันต์  จับปรั่งครับ 
 

ประธานสภาฯ ท่ำนอำยันต์  จับปรั่ง ท ำหน้ำที่ชั่วครำวครับ 
 

นายอาทิตย์   เสรีรักษ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ผมขอเสนอนำยจรูญ   สีผมครับ 
 

นายจรูญ   สีผม เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ผมขอถอนตัวครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่ำนอำยันต์   จับปรั่งครับ 
 

นายอายันต์   จับปรั่ง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ก่อนอื่นผมขอสวัสดีทุกๆคนที่ไว้วำงใจผมและเสนอผมเป็นเลขำนุกำรสภำฯชั่วครำว ผม

ขอขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง  
 ระเบียบวำระกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 

2/2558 ครั้งที่ 1/2558 ประจ ำปี 2558 วันอังคำรที่  29  กันยำยน  2558 ณ ห้อง
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง  ประชุมตำมระเบียบวำระ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ประกาศเรียกสมัยประชุม) 
    -ไม่มี - 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
2.1 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง สมัยสำมัญ  
สมัยที่ 2/2558  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่  29  มิถุนำยน  2558 มีสมำชิกสภำฯท่ำนใด
จะขอแก้ไขข้อควำมประชุมฉบับนี้บ้ำงครับ  ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดแก้ไข
ข้อควำมรำยงำนกำรประชุมฉบับนี้ 
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ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุมครับ ท่ำนสมำชิกสภำฯรับรองรำยงำนกำรประชุม เมื่อวันที่ 29 
มิถุนำยน 2558 ให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติทีป่ระชุม  รับรอง  15 เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 
   งดออกเสียง  - เสียง คือ ประธำนสภำฯ 
      

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องพิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภา อบต.ควนปริง แทนต าแหน่งที่ว่าง ขอให้
สมาชิกสภาฯเสนอชื่อต าแหน่งเลขานุการสภาฯองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง
ครับ 

 

นายคมสนั   ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
กระผมนำยคมสันต์   ชิตจันทร์  สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 ขอเสนอนำยอำยันต์   จับปรั่ง 
ครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีผู้รับรอง 2 ท่ำนครับ คือ 1.นำยอะหมำย  จับปรั่ง  2.นำยสำธิต   ขันติ 
มีสมำชิกสภำฯเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ ถ้ำไม่มีถือว่ำนำยอำยันต์   จับปรั่งเป็น
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
 

ขอพักการประชุม  5  นาที 
 

นายอายันต์   จับปรั่ง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เมื่อครบองค์ประชุมแล้วให้ท่ำนประธำนสภำฯประชุมต่อครับ 
 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเข้ำสู่ระเบียบวำระท่ี 4  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องกระทู้ถาม ผู้เสนอกระทู้ถาม นายปฎิภาณ  หะจิ  วันนี้ลาประชุมครับ ป่วยอยู่
โรงพยาบาล กระทู้นี้ก็ตกไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติพิจารณายกเลิกการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างฐานรากระบบ
ประปาหมู่บ้านขนาดความจุ 12 ลบ.ม. บ้านนาป้อ หมู่ที่ 8 จ านวน 100,000 บาท  

 

ผู้เสนอญัตติ  นายทักษิณ  รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ขออนุญำตเสนอญัตติพิจำรณำยกเลิกกำรตั้งโอนจ่ำยรำยกำรใหม่ รำยกำรก่อสร้ำงฐำน
รำกระบบประปำหมู่บ้ำน ขนำดควำมจุ 12 ลบ.ม.  บ้ำนนำป้อ หมู่ที่  8 จ ำนวน 
100,000  บำท ขออนุญำตเท้ำควำมนิดหนึ่ง ในโครงกำรที่ระเบียบวำระที่ 5 กับ
ระเบียบวำระที่ 7 เป็นโครงกำรเดียวกันเพียงแต่ใช้งบประมำณคนละส่วนกัน ส่วนหนึ่ง
แสนบำทนี้เป็นงบที่โอนมำจำกรำยกำรอ่ืนประจ ำปีนะครับ ในข้อที่ 7 เป็นงบที่จ่ำยขำด
เงินสะสม ซึ่งพอเรำจะเริ่มท ำโครงกำรนี้ขัดข้อระเบียบ ส.ต.ง.ท้วงติงมำว่ำงบประมำณที่
จะใช้ท ำโครงกำรต่ำงๆต้องให้เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก่อนไม่ว่ำจะเป็นงบประมำณ
ประจ ำปีหรืองบประมำณจ่ำยขำดเงินสะสมโดยจ ำเป็นต้องยกเลิกโครงกำรที่เอำเงินมำ
สมทบทั้ง 2 โครงกำรนี้ก่อน เพ่ือจัดตั้งโอนเป็นจ่ำยขำดอย่ำงเดียว ในวำระต่อไป 
ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ นำยกฯก็ได้เสนอญัตติไปแล้วนะครับ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัยจะซักถำมหรือไม่
ครับ เชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 

 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
กระผมนำยคมสัน   ชิตจันทร์  สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 พอดีมันเป็นโครงกำรของหมู่บ้ำน
ผม หมู่ที่ 8 วันก่อนท่ำนนำยกฯได้ให้เหตุผลไว้โครงกำรนี้เนื่องจำกปริมำณน้ ำที่ใ ช้ใน
หมู่บ้ำนไม่มีเพียงพอส ำหรับใช้กับอุปโภคบริโภค ส่งผลให้ประชำชนประสบปัญหำขำด
แคลนน้ ำ จึงมีควำมจ ำเป็นที่มีกำรขุดเจำะบ่อบำดำล หมู่ที่ 7 ทุ่งหวังและมีกำรก่อสร้ำง
ฐำนรำกหอถัง หมู่ที่ 8 บ้ำนนำป้อ ดังนั้นหำกไม่รีบด ำเนินกำรเจำะบ่อบำดำลและ
ก่อสร้ำงฐำนรำกหอถังประปำดังกล่ำวอำจจะท ำให้เกิดกระทบต่อกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชนในพ้ืนที่อย่ำงมำก แต่ท ำไมไม่ท ำเวลำผ่ำนไปแล้ว 3 เดือน ผมก็สงสัยจัง 2 
โครงกำรไม่ใช่ 4 โครงกำร สลับไปมำกัน ผมในฐำนะสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 มันดูแล้ว
พิกลอยู่ ผมพูดง่ำยๆว่ำ ไม่มี อบต.ที่เป็นมำแล้วก็ไม่มีที่ที่โอนงบผิด แล้วของหมู่ที่ 7 
เจำะบ่อบำดำลที่จริงแล้ว 3 วันก็เสร็จ โครงกำรง่ำยๆแล้วก็เป็นโครงกำรที่เป็นภัยแล้ง
ด้วย แต่ว่ำปล่อยให้มำเป็น 3 เดือน ขอให้ท่ำนนำยกฯชี้แจงให้กระจ่ำงหน่อยครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ  ขอบคุณสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 8 เจ้ำของพ้ืนที่ จริงๆแล้วท่ำน
อำจไม่เข้ำใจค ำพูดอำจคลำดเคลื่อนคือโครงกำรนี้เรำจะท ำปกติเพียงแต่ว่ำยกเลิกกำร
โอนเงินทั้ง 2 โครงกำรมำร่วมกันเพียงแต่ว่ำจะไปจ่ำยเงินสะสมเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น 
ตำมที่ ส.ต.ง.ชี้มำซึ่งถ้ำเรำดันท ำไปก็ถือว่ำผิดระเบียบข้อบังคับของพัสดุก็เลยจะท ำให้
ถูกต้องเท่ำนั้น โครงกำรยังมีอยู่ทั้ง 2 โครงกำรเพียงแต่ว่ำเงินโอนที่เรำไม่สำมำรถใช้ได้
แล้วเรำจะไปตั้งเป็นงบ 335,000 บำท ของโครงกำรหมู่ที่ 8 แต่ว่ำโอน 100,000  บำท 
เรำไม่ใช้เรำจะไปตั้งในข้อที่ 7 ต่อไปในวำระท่ีจะประชุมรอบหน้ำทั้ง 2 โครงกำร หมู่ที่ 7 
และ หมู่ที่ 8 ครับคือโครงกำรนี้ไม่ได้ยกเลิกเพ่ือจะไม่ท ำแต่เพ่ือท ำให้ถูกต้องตำมที่      
ส.ต.ง. ชี้มูลมำ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ท่ำนนำยกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้วครับ กำรยกเลิกกำรโอนรำยจ่ำยใหม่ครั้งนี้เพ่ือจะเอำ
งบประมำณส่วนนี้เข้ำไปอยู่ในหมวดของเงินสะสม มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนมีข้อสงสัยหรือ
จะซักถำมหรือไม่ ปรำกฏว่ำไม่มีท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือซักถำม ผมจึงขอมติที่ประชุมครับ  
ท่ำนสมำชิกสภำฯเห็นชอบยกเลิกกำรโอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรก่อสร้ำงฐำนรำก
ระบบประปำหมู่บ้ำนขนำดควำมจุ 12 ลบ.ม. บ้ำนนำป้อ หมู่ที่ 8 จ ำนวน 100,000 บำท 
ให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   9 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  4 เสียง 
   งดออกเสียง  2 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติพิจารณายกเลิกการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
ขนาด 6 นิ้ว บ้านทุ่งหวัง หมู่ที่ 7 จ านวน 100,000  บาท 

ผู้เสนอญัตติ นำยทักษิณ   รักจริง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
 

/นำยทักษิณ... 
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นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ขอบคุณสมำชิกสภำฯ ระเบียบวำระที่ 6 ผมขอเสนอญัตติ
พิจำรณำยกเลิกกำรโอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำด 6 นิ้ว 
บ้ำนทุ่งหวัง หมู่ที่ 7 จ ำนวน 100,000  บำท เหตุผลเหมือนกันกับข้อที่ 6 กับข้อที่ 8 
เป็นกำรใช้งบประมำณ 2 ก้อนมำรวมกันทั้งหมด 212 ,000  บำท เป็นรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์กำรเจำะบ่อบำดำล ยกเลิกกำรร่วมงบประมำณกันจัดตั้งงบจ่ำยขำดในวำระ
ต่อไป ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ท่ำนนำยกฯก็ได้เสนอญัตติไปแล้ว มีท่ำนสมำชิกสภำฯสงสัยหรือซักถำมไหมครับ 
ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดสงสัยหรือซักถำม ผมจึงขอมติที่ประชุมญัตติพิจำรณำ
ยกเลิกโอนตั้งจ่ำยโครงกำรใหม่ โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำด 6 นิ้ว บ้ำนทุ่งหวัง 
หมู่ที่ 7 จ ำนวน 1000,000  บำท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   9 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  4 เสียง 
   งดออกเสียง  2 เสียง  
 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเข้ำสู่ระเบียบวำระท่ี 7 
 

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติพิจารณายกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการ
ก่อสร้างฐานรากระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. บ้านนาป้อ หมู่ที่ 8 
จ านวน 235,000  บาท 

ผู้เสนอญัตติ  นำยทักษิณ   รักจริง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ  ระเบียบวำระที่ 7 ญัตติ
พิจำรณำยกเลิกจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 โครงกำรก่อสร้ำง
ฐำนรำกระบบประปำหมู่บ้ำน ขนำดควำมจุ 12 ลบ.ม. บ้ำนนำป้อ หมู่ที่ 8 จ ำนวนเงิน 
235,000  บำท เหตุผลเหมือนเดิม เรำยกเลิกสองแสนกว่ำแล้วตั้งสำมแสนกว่ำ รอบ
หน้ำครับ 
 

ประธานสภาฯ ท่ำนนำยกฯก็ได้เสนอญัตติไปแล้ว สมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัยซักถำม  เชิญสมำชิก
สภำฯ หมู่ที่ 8 ครับ 

 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมอยำกถำมท่ำนนำยกฯว่ำงบประมำณส่วนนี้ไปไว้ส่วนไหน 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ขอบคุณที่สมำชิกสภำฯมีค ำถำมดีๆ อยำกจะตอบให้อยู่แล้ว งบประมำณทุกอย่ำงตกเป็น
เงินสะสมครับ จำกตอนนี้เงินสะสมเรำมีอยู่ประมำณสี่ล้ำนกว่ำบำทได้ เรำไม่ได้จ่ำยเป็น
เงินสะสมอยู่อย่ำงนั้นแหละครับ  ก่อนจะจ่ำยอะไรก็ต้องผ่ำนสภำฯทุกรอบ ก็อยำกให้ทุก
ท่ำนเข้ำใจว่ำงบประมำณทุกบำททุกสตำงค์ก็ตกเป็นเงินสะสมหมด ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 
 

/นำยคมสัน... 
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นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
นึกว่ำเป็นเงินสะสมแล้วท ำไมถึงผ่ำนสภำฯอีก ถ้ำไม่ท ำก็มันจบอยู่แล้ว มันตกเป็นเงิน
สะสมอยู่แล้ว ไม่จ ำเป็นต้องพำเข้ำจริงๆอย่ำงไรก็จบ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญท่ำนนำยกฯครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
คือที่เรำมำยกเลิกตรงนี้เนื่องจำกเรำผ่ำนสภำฯไปแล้วเรำไม่ท ำก็ต้องขอมติสภำฯอีกครั้ง 
งบประมำณท่ียกเลิกไปก่อนนี้คือตั้งไว้แล้วใช้กำรไม่ได้ งบที่เรำตั้งไว้ 235 ,000  บำท ซึ่ง
โครงกำรมันต้อง 335,000  บำท ซึ่งมันขำดไป 100,000  บำท จ ำเป็นต้องตั้งเพ่ิมให้
ครบ 300,000  บำท ก็ต้องยกเลิกโครงกำรเดิมเพ่ือจะตั้งโครงกำรใหม่ขึ้นมำ ซึ่งใช้งบ
ก้อนเดียวคือเงินสะสม 

 

ประธานสภาฯ ท่ำนนำยกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ เรื่องโครงกำรต่ำงๆที่ได้ให้สภำฯเห็นชอบไปแล้ว
ครับ ท่ำนนำยกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่ำเงินตรงนั้นเข้ำไปอยู่ในเงินสะสม มีท่ำนใดมีข้อ
สงสัยอีกหรือไม่ ปรำกฏว่ำไม่มีท่ำนสมำชิกสภำฯมีข้อสงสัย ผมขอมติที่ประชุม 

 ญัตติพิจำรณำยกเลิกจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 โครงกำร
ก่อสร้ำงฐำนรำกระบบประปำหมู่ที่บ้ำน ขนำดควำมจุ 12 ลบ.ม. บ้ำนนำป้อ หมู่ที่ 8 
จ ำนวน 235,000  บำท  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   12 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  3 เสียง  
 

ประธานสภาฯ  เข้ำสู่ระเบียบวำระที่ 8 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติพิจารณายกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว บ้านทุ่งหวัง หมู่ที่ 7 จ านวนเงิน 112,000 
บาท 

 

ประธานสภาฯ  ผู้เสนอญัตติ เชิญท่ำนนำยกฯทักษิณ   รักจริง 
 

ผู้เสนอญัตติ  นำยทักษิณ   รักจริง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯอีกครั้ง ญัตติพิจำรณำยกเลิกจ่ำย
ขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำด 6 นิ้ว 
บ้ำนทุ่งหวัง หมู่ที่ 7 จ ำนวน 112,000  บำท งบประมำณนี้รำยละเอียดเหมือนเดิมก็คือ
งบประมำณรำคำกลำงตั้งไว้ 212,000  บำท เรำต้องยกเลิก 100,000  บำท นี้ไปก่อน
เพ่ือจะตั้งเป็นรำยกำรใหม่เป็นเงินสองแสนกว่ำบำท ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวไว้แล้วครับ 

 

ประธานสภาฯ ท่ำนนำยกฯก็ได้เสนอญัตติไปแล้ว มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือซักถำมไหม
ครับ เชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7 

 
 

/นำยสำธิต... 
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นายสาธิต   ขันติ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  
กระผมนำยสำธิต   ขันติ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7 ผมมีเรื่องสงสัยว่ำเรื่องเงินที่ยกเลิก
รำยกำรจ่ำยเงินสะสมครับ ถ้ำทำงฝ่ำยผู้บริหำรรู้แล้วว่ำกำรจ่ำยโอนเงินผิดอะไรผ่ำนกำร
ประชุมมำตั้งหลำยรอบแล้วท ำไมไม่จัดกำรให้เรียบร้อย 

 

ประธานสภาฯ เชิญท่ำนนำยกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ขอบคุณครับ จริงๆแล้วระเบียบพัสดุครับที่เรำเข้ำสภำเป็นระเบียบตอนที่ท่ำนปลัด  

เพ็ญพิศ ขออนุญำตเอ่ยชื่อครับ ท่ำนอยู่ที่นี่แล้วก็ไปใช้ระเบียบเก่ำของพัสดุ ซึ่งระเบียบปี 
58 ไปใช้ใหม่ ซึ่งจะท ำโครงกำรเร่งด่วนอะไรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งให้ใช้งบประมำณอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งก่อน หมำยถึงว่ำเงินสะสมให้ใช้เงินสะสมอย่ำงเดียว ถ้ำใช้เงินตำมโครงกำร
ประจ ำปีก็ต้องใช้โครงกำรประจ ำปีอย่ำงเดียว ก่อนหน้ำนี้เรำเข้ำไว้ โครงกำรเดียวแต่ใช้
งบสองก้อน กลำยเป็นมีปัญหำท้วงติงกันมำก็ต้องแก้ไข ก่อนที่เรำจะยกเลิกก็ต้อง
พยำยำมศึกษำข้อมูลเหตุผลสอบถำมผู้รู้ ไม่ว่ำจะเป็นท้องถิ่นจังหวัด ไม่ว่ำจะเป็นกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น พยำยำมหำข้อมูลเพ่ือจะไม่ให้ข้อผิดพลำดขึ้น มีผลเสีย
ต่อองค์กรของเรำ พ่ึงได้ข้อมูลแล้วก็ก่อนจะหมดปีงบประมำณ 58 จ ำเป็นต้องยกเลิก
ก่อน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ท่ำนนำยกฯได้ชี้แจงรำยละเอียดของโครงกำรไปแล้ว มีท่ำนสมำชิกสภำฯมีข้อสงสัยหรือ
ซักถำมหรือไม่ครับ ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกสภำฯมีข้อสงสัยหรือซักถำม ผมจึงขอมติที่
ประชุมเรื่องญัตติพิจำรณำยกเลิกจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 
โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำด 6 นิ้ว บ้ำนทุ่งหวัง หมู่ที่ 7 จ ำนวน 112,000  บำท  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   11 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  4 เสียง  
 

ระเบียบวำระท่ี  9 ญัตติอื่นๆข้อหารือการด าเนนิโครงการเตาเผาขยะ บริเวณที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนปริง 

 

ประธานสภาฯ ข้อหำรือกำรด ำเนินโครงกำรเตำเผำขยะบริเวณที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
ควนปริง มีท่ำนสมำชิกสภำฯมีข้อซักถำมอย่ำงไรหรือไม่ เชิญท่ำนนำยกฯครับ 

 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ขออนุญำตจริงๆแล้วเล่ำไปหลำยรอบ โครงกำรเตำก ำจัดขยะ อบต. งบประมำณ สอง

ล้ำนเจ็ดแสนกว่ำบำทเป็นงบ C.E.O.เป็นงบของผู้ว่ำฯ ซึ่งให้มำในจังหวัดตรัง 14 ตัวครับ 
ได้ควนธำนี-ควนปริงแล้วก็ท่ีจ ำได้เขำวิเศษ 2 ตัว เป็นโครงกำรที่เรำได้ไปศึกษำดูงำนกับ
ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรังที่เพชรบูรณ์ ซึ่งเตำเผำขยะตัวนี้เป็นเตำเผำชีวะมวล 
หมำยถึงว่ำเป็นกำรควบคุมคุณภำพอำกำศไม่ปล่อยควันเสียที่เป็นอันตรำยต่อประชำชน
ใกล้เคียง ซึ่ง อบต.ควนปริงของเรำ ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรังจะให้งบประมำณปี 59 
เรำก็กะว่ำงบจัดซื้อจะติดต่อ มอ. จะไปตั้งที่ใน มอ. แต่ว่ำกลับมำจำกดูงำนกับท่ำนผู้ว่ำฯ
ท่ำนก็โทรมำหำว่ำ ปี 58 ให้ควนปริงก่อนดีไหม สองล้ำนเจ็ดซึ่งใช้เวลำแค่ 2 -3 วัน ซึ่ง
โดยฐำนะของผู้บริหำรซึ่งงบประมำณตกมำถึงพ้ืนที่จ ำเป็นต้องรับเอำไว้เป็นผลประโยชน์ 

/ของพ่ีน้อง... 
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ของพ่ีน้องชำวต ำบลควนปริง เพรำะว่ำเทศบำลนครตรังคำดกำรณ์ไว้แล้วเขำจะไม่ให้เรำ 
ทิ้งขยะแล้ว เรำจึงช่วยเหลือเรำเอง ถ้ำเรำไม่มีขยะไม่มีที่ทิ้ง ถ้ำเรำไม่มีเตำเผำตรงนี้นะ
ครับ เรำอำจต้องยกเลิกกำรจัดเก็บขยะทั้งหมดแล้วให้ชำวบ้ำนจัดกำรกันเองเพรำะว่ำ
เรำไม่มีวิธีกำรใดท่ีดีกว่ำนี้แล้วเพรำะว่ำกำรจัดเก็บขยะเป็นปัญหำระดับชำติ ซึ่งตอนนี้ไม่
มีท้องถิ่นไหนแก้ไขได้ อบจ.เองก็พยำยำมไปหำวิธีกำรอยู่ซึ่งวันที่ 5 นี้ก็อำจจะมี
บริษัทเอกชนที่จะร่วมลงทุนกับ อบจ.มำร่วมให้ควำมรู้กับพวกเรำด้วย เพรำะบริษัทนี้
เป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนกับรัฐบำล คสช. อำจมำท ำโซล่ำเซลล์เป็นอำคำรหลังใหญ่ๆให้เรำ
ไว้ใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์จำกแสงอำทิตย์ อำจได้แบ่งปันในท้องถิ่นให้ทุกคนมำร่วมประชุม
ด้วย อยำกให้ทุกท่ำนเห็นกำรเซ็นสัญญำ ซึ่งเป็นโครงกำรที่ท่ำนนันธวัช   เจริญวรรณ
เป็นผู้เซ็นสัญญำ โครงกำรข้ำงๆเรำเป็นงบของจังหวัดแล้วให้นำยอ ำเภอเป็นผู้ลงนำม ซึ่ง 
อบต.ควนปริงเป็นผู้บริกำรสถำนที่แล้วไว้ใช้ประโยชน์เอง แค่นั้นเองที่ผมอยำกพูดให้ฟัง 
ถ้ำเกิดปัญหำจริงๆเตำเผำขยะตัวนี้เป็นเตำเผำขยะแบบน๊อคดำว แบบยกไปไว้ตรงไหนก็
ได้ เรำไม่ต้องกำรให้บ้ำนของเรำมีปัญหำเรื่องมลภำวะอยู่แล้ว อยำกให้ทุกคนมั่นใจว่ำ
ก่อให้เกิดปัญหำอย่ำงแน่นอน ให้ผอ.กองช่ำงอธิบำยเรื่องหนังสือรับรองของสิ่งแวดล้อม
ให้ฟัง 

 

นายสมพิษ   เพชรสุทธิ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
รำยละเอียดของเตำเผำขยะได้ผ่ำนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม 2559 ของหน่วยงำน ซึ่ง
เตำเผำขยะขนำดเตำเผำ กว้ำง 1.40 ยำว 2.50 เมตร มีควำมสูงของกล่องจำกพ้ืนดินสูง 
8 เมตร มีระบบห้องเผำไหม้ 3 ห้อง ห้องที่ 1 เผำขยะที่มีควำมร้อน 400 ถึง 800 องศำ
เซลเซียส  ห้องท่ี 2 เผำเขม่ำควันแก๊สเผำที่ควำมร้อน 700 ถึง 8000 องศำ ห้องที่ 3 เผำ
ซ้ ำที่ควำมร้อน 700 ถึง 900 องศำออกไปข้ำงไม่น้อยกว่ำ 120 กิโลกรัมต่อชั่วโมงคือ
ประมำณ 1 ถึง 2 ตันต่อชั่วโมง น้ ำหนักของเตำเผำไม่น้อยกว่ำ 8 ,500 กิโลกรัมไม่ใช้
น้ ำมันไม่ใช้แก๊สไม่ใช้ไฟฟ้ำไม่ใช้สำรระเหยในกำรจุดเชื้อเพลิงในกำรเผำไหม้ท ำงำนได้
ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยไม่หยุดพักกำรเผำเตำมำตรฐำนคุณภำพตำมทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ.2553 ตรงตำมด้วยโครงสร้ำงเหล็กหนำและทนไฟและ
เคลื่อนย้ำยง่ำย รำยงำนกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศตำมประกำศของกระทรวง
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผมกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศจำกกล่องระบำยอำกำศ
เตำเผำขยะมูลฝอยตัวที่เรำติดตั้งอยู่ค่ำฝุ่นละอองไม่เกิน 320 แม็กนิกรัมต่อลบ.ม.ผลกำร
ทดสอบอยู่ที่ 250 แม็กนิกรัมต่อ ลบ.ม.ซันเฟอร์ไดออกไซด์  พวกควันที่ออกจำกปล่อง
อยู่ที่ก ำหนดไม่เกิน 30 พีพีเอ็ม ผลที่ทดสอบจำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่ำ 0.1 พีพีเอ็มออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนออกไซด์ไม่เกิน 250 ซีพี
เอ็ม ผลกำรทดสอบของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อยู่ที่ประมำณ 86 พีพีเอ็ม  
ควันเสียที่ออกจำกปล่องก ำหนดไว้ไม่เกิน 8.77 พีพีเอ็ม สำรตะกั่วก ำหนดไว้ไม่เกิน 1.5 
แม๊กนิกรัมต่อ ลบ.ม. กำรวิเครำะห์ออกมำอยู่ที่น้อยกว่ำ 0.003 สำรแคบเนี่ยมก ำหนดไว้
ไม่เกินที่ 0.5 แม๊กนิกรัมต่อ ลบ.ม. ผลวิเครำะห์อยู่ที่ 0.001 ผ่ำน สำรปรอทก ำหนดไว้ 
0.05 แม๊กนิกรัมต่อ ลบ.ม. ผลกำรวิเครำะห์อยู่ที่ 0.0001 ผ่ำน ไฮโดรเจน คลอไรด์ก็ไม่
เกิน 80 พีพีเอ็ม ผลวิเครำะห์ประมำณ 30.62 ผ่ำน ค่ำควำมทึบแสงอยู่ที่ไม่เกิน  10% 
ผลวิเครำะห์อยู่ที่ 7.38 ข้อมูลอ้ำงอิงตัวนี้เป็นผลกำรตรวจคุณภำพสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท 
M.P.G. จ ำกัดตำมมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยอำกำศเสียขยะมูลฝอยตำมประกำศตำม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 

/ค ำนวณผล… 
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ค ำนวณผลที่อุณหภูมิที่ 25 องศำเซลเซียส ควำมดัน 1 บรรยำกำศและออกซิเซน
ส่วนเกินร้อยละ 7ทำงกองช่ำงก็ได้ออกแบบรูปแบบรั้วตัวนั้นควำมสูง 3 เมตร ควำมสูงที่
ปิดบังภูมิทัศน์เตำเผำได้สนิท คงเหลือเฉพำะปล่องที่เหลือข้ึนไปประมำณ 4-5 เมตร เห็น
เฉพำะตัวปล่อง อันที่ 2 ก็เริ่มจำกกำรรณรงค์ให้หมู่บ้ำนมีหมู่ที่ 1,4,5,6 ซึ่งมีพ้ืนที่หอพัก
ของนักศึกษำจ ำนวนมำกและรณรงค์ให้คัดแยกขยะ โดยวิธีกำรก ำจัดโดยใส่ถุงด ำแล้ว
น ำมำก ำจัดที่เตำเผำขยะโดยที่ไม่เปิดถุงด ำออกเก็บมำที่เตำเผำแล้วต้องท ำกำรเผำทันที 
วิธีกำรเผำต้องเผำเป็นเวลำช่วงที่ปลอดคนบริเวณใกล้เคียง เผำได้ประมำณ 6 คิวต่อวัน 
เรำเผำให้ได้ 1ถึง3คิวต่อวัน ปริมำณขยะตอนนี้จัดเก็บอยู่ประมำณ 5-8 ตัน ถ้ำเผำได้ 1-
3 ตันต่อวันลดขยะไปได้ประมำณ 3 ตันเหลือประมำณ 5 ตันจะเอำไปทิ้งที่เทศบำล ถ้ำ
รูปแบบไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดผลเสียต่อสุขภำพของชำวบ้ำน ทำง อบต.ก็ต้องจ ำเป็น
เคลื่อนย้ำย เพรำะเป็นระบบน๊อคดำวสำมำรถเคลื่อนที่ได้ ยกเว้นโรงเรือนต้องตั้งไว้ที่เดิม 
กำรรำยงำนผลของกรมทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำไม่ผ่ำนก็อำจไม่สำมำรถ
เผำขยะได้ต้องยุติกำรเผำ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 2 ครับ 
 

นายทัตเทพ   เอียดนุ่น เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ผมเห็นด้วยกับเตำเผำขยะนี้แต่ว่ำดูแล้วลักษณะที่มันอยู่ตรงนี้มันไม่เหมำะครับท่ำน 

น่ำจะย้ำยไปอยู่ที่ตรงอ่ืน ตรงนี้ดูแล้วมันไม่น่ำดูมันอยู่ใกล้มหำวิทยำลัยด้วย เรื่องที่ ผอ.
พูดเอำใส่ถุงด ำใส่บ้ำนเรำไม่เหมำะสุนัขเยอะ สุนัจจะรื้อหมด เรื่องที่จะพำไปไว้ที่อ่ืน
เหมำะสมกว่ำ เรื่องย้ำยเตำแล้วอำคำรอยู่ไหนครับ อำคำรมันไม่ตำมเตำ เผำอีก 
งบประมำณนี้ไม่ต้องรีบหรอกครับ เพรำะผมถำมแล้วเพ่ือน ส.อบต.ทุกท่ำนไม่อยำกเอำ 
มันเป็นขยะและสิ้นเปลืองงบประมำณเปล่ำๆ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 ครับ 
 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 2 ว่ำเป็นโครงกำรที่ดีมำก เตำเผำขยะเสียนิดเดียวตั้งผิดท ำเลผิด

นิดหนึ่ง ถ้ำหำที่อ่ืนเหมำะมำกอยู่ที่ว่ำขยะก่อนเผำมันมีกลิ่นแล้วรถเอำขยะมำมีกลิ่นแน่ 
ถ้ำเป็นสถำนที่อ่ืนสุดยอดมำก อีกอย่ำงถ้ำประชำคมชำวบ้ำนก่อนเพรำะพวกผมก็พ่ึงรู้ก็
มันตั้งโด่อยู่แล้ว ถ้ำนัดประชุมสมำชิกสภำฯ ชำวบ้ำนก่อนว่ำจะท ำอย่ำงไร 

 

ประธานสภาฯ เชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ในเรื่องเตำเผำขยะผมก็เห็นด้วยที่คณะผู้บริหำรโดยได้รับกำรสนับสนุนมำจำกจังหวัด ซึ่ง

อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 6 ปัญหำหลักของหมู่ที่ 6 มีชุมชนเยอะไม่ว่ำจะเป็นหอพักของ
นักศึกษำของมหำวิทยำลัย ผมก็อยำกถำมฝ่ำยผู้บริหำรสักนิดว่ำในกำรเผำขยะแต่ละวัน
นั้นเกิดขยะที่น ำมำเผำเกิดไม่หมดเรำจะเก็บขยะไว้ตรงไหน เกิดมีกำรหมักหมมขึ้น
มำแล้วมีกลิ่นจะสร้ำงภำวะสิ่งแวดล้อมไม่ดีให้กับชำวบ้ำนว่ำส่วนเกินของขยะเผำไม่หมด
ในแต่ละวันจะเก็บไว้ส่วนไหนแล้วก็เรื่องกำรบ ำบัดน้ ำเสียของขยะในกำรเผำขยะก็มีน้ ำ
เสีย น้ ำเสียตัวนี้จะท ำให้เกิดภำวะกับสิ่งแวดล้อมไม่ดีมีกลิ่นแน่นอน รถขยะขนำดไปที่
หมู่บ้ำนทั้งที่ไม่ได้หมักหมมขึ้นมำแต่ก็มีน้ ำเสียส่งกลิ่นมำก นี่คือข้อส ำคัญในกำรบ ำบัดน้ ำ 

/เสียในเตำ… 
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เสียในเตำเผำขยะตัวนี้ จะมีถังกรองกำรบ ำบัดน้ ำเสียกี่ลูก เมื่อบ ำบัดน้ ำเสียออกมำแล้ว 
จำกน้ ำเสียมำเป็นน้ ำดี น้ ำดีส่วนนี้มีปริมำณเยอะๆก็ใช้ในกำรเกษตรได้ ผมอยำกถำมว่ำ 
ในกำรใช้ถังกรองกี่ลูกในกำรบ ำบัดน้ ำเสีย อีกเรื่องหนึ่งในกำรเผำขยะต้องมีขี้เถ้ำ  
เมื่อมีขี้เถ้ำก็ต้องมีถังกรองขี้เถ้ำเมื่อมีกำรเผำขยะเยอะขี้เถ้ำก็เยอะเป็นปัญหำกับ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ ต้องด ำเนินกำรแก้ไขและชี้แจงให้ชัดเจนในจุดนี้ ต้องทดลองใช้ดูก่อน
ตำม ผอ.ช่ำงชี้แจงได้หรือไม่  ถ้ำไม่มีปัญหำก็โอเค แต่ถ้ำมีปัญหำขึ้นมำต้องยกเลิกทันที
เหมือนกัน เพรำะถ้ำมีปัญหำจะเกิดต่อสุขภำพของชำวบ้ำนที่อยู่ ข้ำงเคียง ฉะนั้นผม
ต้องกำรให้ฝ่ำยผู้บริหำรทดลองดูก่อน ถ้ำไม่มีปัญหำโอเคแต่ถ้ำมีปัญหำจะต้องยกเลิก
กำรด ำเนินกำรทันที เมื่อมีกำรเผำครั้งแรกก็ด ำเนินกำรวัดปรอทมิเตอร์จำกปล่องปล่อย
อำกำศก่อนว่ำได้มำตรฐำนตำมก ำหนดไว้หรือไม่  

 

ประธานสภาฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯก็ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำรเรื่องที่ดีๆเป็นข้อคิด เชิญสมำชิก
สภำฯหมู่ที่ 6 ครับ 

 

นายอาทิตย์   เสรีรักษ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ผมเห็นด้วยกับสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 6 ว่ำเตำเผำขยะนี้ควรจะท ำประชำพิจำรณ์ให้ชำวบ้ำน

ใกล้เคียงรับรู้ในบริเวณท่ีเกี่ยวข้องได้มำรับรู้ 
 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำน วันนี้ทุกท่ำนพูดเพ่ือพ่อ
แม่พ่ีน้องชำวบ้ำน จริงๆแล้วผมก็มำจำกเลือกตั้ง รู้สึกถึงควำมนึกคิดของชำวบ้ำนอยู่แล้ว 
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดี ถ้ำใช้ไม่ได้เรำยืนยันว่ำไม่ใช้แน่นอน ยืนยันมำตั้งแต่วันแรกครับ แค่
เอำงบประมำณมำอย่ำงน้อยก็ได้จอดรถขยะได้แน่นอนตรงนั้น ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ตรังก่อนท่ำนจะไปพรุ่งนี้ท่ำนก็ได้เซ็นอนุมัติให้กับควนปริงอีกหนึ่งตัว มอ.ตรังรับไปแล้ว
ไปตั้งใน มอ.ตรัง เรำจะใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของ มอ.ตรัง จะพังก ำแพงวัดนำป้อเข้ำทำง
หลังวัด  น่ำจะเป็นประโยชน์ถ้ำตรงนี้ใช้ไม่ได้จะเป็นศูนย์เรียนรู้จะไว้ท ำในอนำคต
ข้ำงหน้ำไว้แยกแยะขยะ ขออนุญำตชี้แจงอีกนิดหนึ่ง ท่ำนบอกว่ำขยะเหลือท ำอย่ำงไร
คือยืนยันได้ชัดเจน ถ้ำขยะเหลือก็ถือว่ำศักยภำพของผู้ปฎิบัติหน้ำที่ไม่ดี อย่ำงไรก็ไม่ให้
เหลือเพรำะว่ำเรำต้องทิ้งขยะที่เทศบำลนครตรังอยู่ดีคือพูดไว้เผื่ออนำคตข้ำงหน้ำ
เทศบำลนครตรังจะปิดบ่อ เรำก็จะต้องหำพ้ืนที่ในกำรดูแลตัวเอง งบประมำณที่จ่ำยค่ำ
ขยะปีหนึ่งล้ำนกว่ำบำท ตอนนี้เรำจะให้เหลือสักห้ำแสน เรำจะได้เอำมำใช้ในกำรพัฒนำ
โครงกำรอ่ืนๆต่อไป  ก่อนจะท ำกำรเผำเรำต้องท ำประชำคมอยู่แล้วเป็นบทบำทหน้ำที่
ของท้องถิ่นต้องท ำควำมเข้ำใจกับชำวบ้ำนและเชิญทุกท่ำนมำเป็นสักขีพยำนอยู่แล้วและ
เชิญกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมำช่วยศึกษำข้อมูลและวัดคุณภำพ
อำกำศ ก่อนผมจะมำเล่นกำรเมืองผมก็รับรำชกำรอยู่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีควำมรู้พอสมควร อยำกให้ทุกท่ำนเข้ำใจว่ำเรำพยำยำมควบคุมดูแล
เรื่องนี้อยู่แล้ว ขออนุญำตชี้แจงเรื่องอ่ืนต่อ มีสมำชิกสภำฯท่ำนหนึ่งยื่นกระทู้ถำมมำแต่
ว่ำไม่ได้เข้ำมำ    ผมอยำกปรึกษำหำรือผ่ำนสมำชิกสภำฯให้ทุกท่ำนรู้บทบำทหน้ำที่ของ
ท้องถิ่น อบต.มี 3 มำตรำ มำตรำ 66,67,68 ให้ทุกทำ่นศึกษำข้อมูลกำรใช้อ ำนำจสภำให้ 
 

/ท ำผิดระเบียบ... 
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ท ำผิดระเบียบ ผิดข้อกฎหมำยผมไม่สำมำรถท ำได้เนื่องจำกไปออกข้อกฎหมำยขนส่ง
แข่งกับกรมขนส่งทำงบก ผมสอบถำมผู้ใหญ่แล้วก็ท้องถิ่นจังหวัด ถำมไปยังกรมฯ
เรียบร้อยแล้ว กำรออกระเบียบข้อบัญญัติที่ขัดกับหน่วยงำนรำชกำรที่เหนือกว่ำพวกเรำ
ท ำไม่ได้เนื่องจำกปัจจุบันเขำกลับมำให้ใช้พระรำชบัญญัติกำรบริกำรสำธำรณะ เรำมี
หน้ำที่ในกำรจัดให้มีถนน บ ำรุงถนน ถ้ำเรำไปบังคับให้เขำใช้โดยที่ตรงไม่เกี่ยวข้องกับ
กรมขนส่งทำงบกถือว่ำเรำไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติบริกำรสำธำรณะ ซึ่งสภำอำจมี
ควำมผิดได้ อยำกให้ทุกท่ำนตั้งสติว่ำเรำจะท ำงำนเพ่ือพ่อแม่พ่ีน้องชำวบ้ำนจริงๆไม่ท ำ
ตำมอำรมณ์ ฝำกทุกท่ำนไว้ว่ำไม่ว่ำผมหรือทุกท่ำนมำจำกตัวแทนชำวบ้ำน แต่ว่ำวิธีกำร
บริหำรจัดกำรตอนนี้ผมในฐำนะผู้บริหำรผมก็ต้องจัดกำรไป ท่ำนมีหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติ
ท่ำนท ำถูกต้องแล้วที่สอบถำม สนับสนุนหรือว่ำคัดค้ำน สิ่งที่ท่ำนเห็นว่ำไม่เหมำะสมไม่
สมควรแต่อยำกให้อยู่บนพื้นฐำนของควำมถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช้อำรมณ์ซึ่งกันและ
กัน อยำกอยู่กันนำนๆ เรื่องที่ผ่ำนมำก็พยำยำมช่วยเคลีย ตอนนี้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง
จะย้ำยไปพรุ่งนี้ก็ทิ้งเอกสำรของเรำไม่ยอมเซ็นให้ ก็รอผู้ว่ำฯคนใหม่ที่ย้ำยมำจำกจังหวัด
สตูลอีกรอบหนึ่งคือทำงอ ำเภอเมืองตรังท่ำนแย้งไป 2 เรื่อง เรื่องที่ผมคัดค้ำนไม่ให้ท่ำน
ประธำนสภำฯส่งไปเพ่ือรักษำผลประโยชน์คืออยำกให้แก้ข้อระเบียบให้ตรง อยำกจะตัด
โครงกำรก็ให้ตัดไปเลยให้มันถูกต้อตำมระเบียบแต่ว่ำเรำไม่ได้แก้ไขแล้วเรำส่งไปอ ำเภอ
เมืองตรังก็ตีเรื่องไปให้ท่ำนผู้ว่ำฯวินิจฉัยว่ำมี 2 ข้อ  
 

ประธานสภาฯ  ท่ำนนำยกฯครับให้พูดในวำระอ่ืนๆนะครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   วำระอ่ืนๆผมไม่พูดแล้วครับ ถ้ำไม่อยำกรู้ข้อมูลก็โอเค 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 ครับ 
 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
พอดีท่ำนนำยกฯเอ่ยมำที่ว่ำ สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 กระทู้ถำมพอดีผมขับรถผ่ำนโคกหล่อ
ผมเห็นไวนิลสีเขียวๆโคกหล่อท ำได้ ก็เรำเขียนให้เท่ำกับกฎหมำยระบุไว้อย่ำเขียนให้เกิน 
ถ้ำกฎหมำยระบุ 21 ตัน เรำก็เขียน 21 ตัน ถ้ำเกินก็ผิดกฎหมำยแน่นอน  

 

ประธานสภาฯ พูดให้ตรงประเด็นครับเพรำะว่ำญัตตินี้ข้อปรึกษำหำรือด ำเนินโครงกำรเตำเผำขยะ เชิญ
ท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 6 ครับ 

 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  
ผมขอประท้วงท่ำนประธำนสภำฯครับ ท่ำนประธำนสภำฯครับท่ำนต้องด ำเนินตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมที่ด ำเนินกำรอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน ในกระทู้ถำมนั้นได้ผ่ำนไปแล้ว 
ประธำนสภำฯก็ยังให้ฝ่ำยสมำชิกสภำฯและฝ่ำยผู้บริหำรด ำเนินกำรในกระทู้ถำมนั้นอีก 
ถ้ำจะถำมให้ไปในวำระอ่ืนๆ ขอให้ท่ำนประธำนสภำฯปฏิบัติตำมข้อบังคับด้วยครับ 

 

ประธานสภาฯ ผมก็ได้ตักเตือนไปแล้วเพรำะว่ำถ้ำจะพูดเรื่องนี้ให้เป็นวำระอ่ืนๆครับ มีท่ำนสมำชิก  
สภำฯจะซักถำมหือมีข้อสงสัยอื่นๆไหมครับ เชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 ครับ 

 
 

/นำยอะหมำย... 
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นายอะหมาย   จับปรั่ง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ผมไม่มีอะไรมำกจะพูดเรื่องเตำเผำขยะ ผมขอเป็นเอกสำรที่มีรำยละเอียดครับ แจกกับ

สมำชิกสภำฯทุกคนจะเผำขยะให้มีเอกสำรให้ชัดเจน มีรำยละเอียดเพ่ือจะได้พิจำรณำ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 ครับ 
 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ที่ท่ำนนำยกฯบอกว่ำจะท ำประชำคม ผมว่ำไม่ต้องแล้ว ไม่ต้องถำมชำวบ้ำนแล้วมันมัด
มือชกแล้วไม่ต้องถำมแล้ว 

 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ เรื่องเตำเผำขยะ เชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  
ผมขอประท้วงท่ำนประธำนสภำฯอีกครั้งในข้อบังคับก่อนที่ท่ำนจะให้สมำชิกสภำฯพูด
ท่ำนสมำชิกสภำฯต้องพูดว่ำอะไรในข้องบังคับในกำรประชุมสภำฯ ท่ำนต้องด ำเนินกำร
ให้ถูกต้องจะปล่อยให้พูดก็พูด 

 

ประธานสภาฯ มีท่ำนสมำชิกสภำฯมีข้อสงสัยหรือจะซักถำมโครงกำรเตำเผำขยะอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีญัตติ
นี้แจ้งเพื่อทรำบครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
มีบำงสิ่งบำงอย่ำงที่จะพูดในวันนี้ ในวำระอ่ืนๆ ก่อนจะพูดขอเท้ำควำมนิดหรือขอฝำก
เนื้อฝำกตัวสักหน่อยว่ำ อนำคตของเรำไม่ว่ำจะอยู่หรือไป เลยอยำกจะฝำกคณะผู้บริหำร 
2 เรื่อง เรื่องคำรำคำซังของเรำอยู่ 80% น่ำจะไป ผมก็ขึ้นไปไม่ต้องลงรำยงำนกำร
ประชุมก็ได้ตรงนี้ครับ มันอยู่ที่ควำมสำมำรถของท่ำนนำยกฯหรือควำมเมตตำของ
เจ้ำนำยทำงจังหวัด ถ้ำเรื่องถึงมหำดไทยน่ำกลัวครับ เพรำะผมดูคลิปวีดีโอจำกเมือง
พังงำมำแล้วมันเหมือนกัน ซึ่งถ้ำจะพูดเรื่องอ่ืนๆต่อไปอยำกจะฝำกถึงท่ำนนำยกฯพอจะ
มีเงินตัวไหนมำใช้จ่ำยได้บ้ำงในกำรจ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำข้ำงทำง ตอนนี้มันรกไปไม่
รอดแล้ว อีกเรื่องหนึ่งขอฝำกฝ่ำยผู้บริหำรเรื่องน้ ำ บริเวณหมู่ที่ 4 จำก 11 แยกขึ้นไปต่อ
แนวเขตหมู่ที่ 6 ควนปริงต่อเขตแนวหมู่ที่ 2 ต ำบลควนธำนี มีกระแสส่งกลับมำว่ำ
สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4หรือคณะผู้บริหำรเรื่องอ่ืนดีแต่เรื่องน้ ำแก้ไขไม่ได้ จุดนั้นขำด
บ่อยครั้งจุดอ่ืนไหล จุดนั้นจะไม่ไหลอยู่บ่อยครั้งมีเงินตัวไหนแก้ไขปัญหำนี้ด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ำยผู้บริหำรครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ จริงๆแล้วงบประมำณของเรำ
หลังตุลำคมนี้ก็กำรตัดหญ้ำใช้กำรได้ ถึงข้อบัญญัติไม่ผ่ำนแต่เรำก็ประกำศใช้ปี 58 เรื่อง
กำรตัดหญ้ำข้ำงถนนหน้ำจะมีในปี 58 นี้ครับก็ใช้วิธีกำรโอนงบประมำณได้ ส่วนเรื่อง
อ่ืนๆไม่อยู่ในปี 58 อยู่ในข้อบัญญัติที่ไม่ผ่ำนก็ไม่สำมำรถท ำได้ แต่ว่ำโครงกำรเดิมๆ
งบประมำณเงินเดือนเรำยังท ำได้ปกติ คิดว่ำ 1 ตุลำคมนี้ก็สำมำรถใช้กำรได้ 
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ส ำหรับกำรตัดหญ้ำข้ำงทำง ส่วนของหมู่ที่ 4 ถ้ำจะเจำะบ่อใหม่ท่ำนสมำชิกสภำฯช่วยหำ
พ้ืนที่แล้วด ำเนินกำรได้เลยเพรำะว่ำที่แจ้งแล้วว่ำจะประชุมครั้งต่อไปเรำจะจ่ำยขำดเงิน
สะสม เจำะบ่อหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ด้วย เรื่องของน้ ำเรื่องของเร่งด่วนก็สำมำรถใช้เงิน
สะสมได้ฝำกท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำนไม่เฉพำะหมู่ที่ 4 เห็นว่ำเร่งด่วนจริงๆจ่ำยขำดเงิน 
สะสมได้ อยำกให้ทุกท่ำนเข้ำใจว่ำเร่งด่วนตัวนี้จะมีผลเกี่ยวเนื่องกับ สตง. ต้องมำ
ตรวจสอบ ถ้ำว่ำไม่เร่งด่วนจริงอำจใช้กำรไม่ได้  แต่เรื่องแน่ๆคือเรื่องน้ ำเร่งด่วนแน่นอน 
ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
 

นายสุพจน์   แดงเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ในเรื่องอ่ืนๆอยำกจะฝำกท่ำนประธำนสภำฯผ่ำนไปยังฝ่ำยผู้บริหำรคือ 1.ตอนนี้ในพ้ืนที่
หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 เกิดน้ ำท่วมตอนนี้มีน้ ำท่วมขังอยู่หลำยครัวเรือนแล้วอยำกจะฝำก
ท่ำนประธำนสภำฯไปยังฝ่ำยผู้บริหำรด้วยครับในเรื่องกำรดูแลปัญหำน้ ำท่วมครับ อีก
เรื่องหนึ่งที่จะทวงถำมเพรำะครั้งก่อนผมก็เคยถำมไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
ใดๆทั้งสิ้นก็คือในกำรรื้อหอถังประปำหมู่ที่ 6 วันก่อนนั้นท่ำนก็ได้รับปำกผมว่ำได้
ด ำเนินกำรว่ำจ้ำงและอีกหนึ่งสัปดำห์ก็จะมีกำรรื้อถอน ท่ำนประธำนสภำฯครับแต่จนถึง
ขนำดนี้ก็ยังไม่ด ำเนินกำรใดๆทั้งสิ้น ผมก็คิดว่ำมีปัญหำอะไร ไหนบอกผมว่ำหนึ่งอำทิตย์
ก็ได้ด ำเนินกำรรื้อถอนแล้วแต่ท ำไมจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีกำรรื้อถอนไม่ว่ำจะติดกับ
ปัญหำตรงไหนในกำรที่เรำมำเป็นสมำชิกสภำฯ ซึ่งเรำก็เป็นตัวแทนของชำวบ้ำนเรำก็
ต้องดูแลอยู่ดีกินดีของชำวบ้ำนด้วย ที่ชำวบ้ำนมีปัญหำเรำต้องช่วยกันแก้ไขปัญหำนั้น 
บำงปัญหำเรำต้องแก้ไขกันในสภำฯแต่บำงครั้งก็แก้ไขไปได้ด้วยดี บำงเรื่องยังไม่ได้รับ
กำรแก้ไข ผมยอมรับว่ำในกำรท ำงำนของฝ่ำยผู้บริหำรมีปัญหำเยอะที่ต้องด ำเนินกำร
แก้ไข  บำงเรื่องท่ำนก็เอำควำมเดือดร้อนเร่งด่วนด ำเนินกำรก่อนผมเข้ำใจ แต่ในเมื่อมี
กำรท ำสัญญำกำรรื้อถอนหอถังประปำหมู่ที่ 6 แล้วแต่ก็ยังไม่ด ำเนินกำร ซึ่งผมอยำก
ทรำบว่ำจุดตรงนี้ยังติดขัดอยู่ตรงไหน ติดขัดอย่ำงไรท ำไมไม่ได้ด ำเนินกำร ขอบคุณครับ
ท่ำนประธำนสภำฯ 

 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 6 กำรรื้อหอถังจริงๆแล้ว
เรำได้ผู้รับเหมำแล้วจริงๆ แล้วติดขัดเรื่องเจ้ำของพื้นที่ พอดีผมจะเอำบ่อน้ ำตรงนั้นใช้ 
เมื่อจ ำเป็นก่อนเพ่ือจะรอเจ้ำของพ้ืนทีที่เขำก ำลังไปทัศนศึกษำกันต่ำงประเทศก็อยำกจะ
เซ็นสัญญำไว้ก่อนว่ำเรำอยำกจะใช้บ่อตรงนั้นต่อถึงจะไม่มีหอถังแล้วแต่ส ำรองไว้เผื่อขัด
สนอยำกเซ็นสัญญำก่อนจึงต้องรอขออนุญำตเอ่ยชื่อพ่ีแอ๊ด จริงๆแล้วถ้ำทุบตอนนี้ผมไม่
ท ำสัญญำเขำจะไม่ให้พ้ืนที่ตรงนั้นเหมือนเดิมจึงรอเจ้ำของพ้ืนที่ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ท่ำนนำยกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ผมจะพูดต่อเนื่องสักเล็กน้อย ขอบคุณฝ่ำยผู้บริหำร ผ่ำนท่ำนประธำนสภำฯ เรื่อง
หลำยๆโครงกำรที่ค้ำงอยู่ไม่ว่ำหมู่ที่ 7และหมู่ที่ 8หรือหมู่ไหน อยำกให้ฝ่ำยผู้บริหำร 
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ผมเสียดำยในกำรเปิดวิสำมัญครั้งนี้ 15 วัน เกือบวันสุดท้ำยพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ำยถ้ำเรำมี
โครงกำรต่อเนื่องไม่ว่ำหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8หรือหมู่ไหนๆ ผมอยำกให้เปิดวิสำมัญอีกครั้ง เผื่อ
จะเอำโครงกำรนี้เข้ำไม่รู้ว่ำเรำจะอยู่หรือไป อยำกจะท ำโครงกำรให้เสร็จไม่ว่ำหมู่ไหนก็ 
แล้วแต่ขอรีบเปิดวิสำมัญเพ่ือเอำโครงกำรบรรจุเข้ำในวำระกำรประชุมอีกครั้ง ขอบคุณ
ครับ 

 

ประธานสภาฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 มีข้อคิดท่ีดีๆครับ มีท่ำนอ่ืนอีกไหมครับ เชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ
หมู่ที่ 2 ครับ 

 

นายณรงค์  รักราวี เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ในวำระอ่ืนๆผมอยำกฝำกทำงฝ่ำยผู้บริหำรในเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อครับ วันก่อน

ฝ่ำยผู้บริหำรได้คุยไว้จะท ำถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อแต่ก็ยังไม่ได้ซ่อมแซมนะครับ ติด
ปัญหำอะไรหรืออย่ำงไร ฝ่ำยผู้บริหำรได้ชี้แจงด้วยครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 2 ท่ำนทัตเทพ  เอียดนุ่นครับ 
 

นายทัตเทพ   เอียดนุ่น เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ผมอยำกปรึกษำหำรือกับฝ่ำยผู้บริหำรเรื่องประปำหมู่ที่ 2 ผมว่ำงบประมำณประปำ   
หมู่ที่ 2 สิ้นเปลืองเยอะครับ คือตอนนี้ใช้ซัมเมิส 3 ตัว ค่ำไฟไม่น้อยผมว่ำเดือนหนึ่ง
หลำยตัง ผมว่ำให้เอำประปำสักจุด จุดใดจุดหนึ่งใช้ซัมเมิสตัวเดียว ประหยัดงบประมำณ
กว่ำให้ฝ่ำยผู้บริหำรพิจำรณำด้วยแล้วก็เรื่องที่ท่ำนฉลอง   ทองเรืองพูดเมื่อกี้จะไปจะอยู่
ในเมื่อข้อบัญญัติผ่ำนทุกโครงกำรครับ โครงกำรเดียวที่เรำไม่ผ่ำนให้ เรำจะไปไหนครับ
ท่ำน 

 

ประธานสภาฯ  เชิญสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ขออนุญำตครับผมขอใช้สิทธิพำดพิงว่ำจะไม่พูดแล้ว ขอแก้ตัวหน่อยครับคือไม่อยำกจะ
พูดตรงนี้ พูดไปแล้วจะบรรจุเข้ำไปข้อรำยงำนกำรประชุม ที่จริงอยำกจะพูดรอบนอกไม่
ต้องไม่ต้องเข้ำวำระกำรประชุมก็ได้เพรำะว่ำในข้อบัญญัติของเรำมีปัญหำจริงๆเพรำะผม
ไปปรึกษำกับท่ำนนำยอ ำเภอ ตอนนี้อยู่ที่จังหวัด ผมอยำกให้ท่ำนไปสืบหำกันเอำเอง ผม
อย่ำพูดเลยถ้ำพูดแล้วมันก็สับสนเอำไว้คุยนอกรอบแล้วกัน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 ครับ 
 

นายคมสัน  ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
พอดีท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ว่ำจะไปหรือไม่ไปคือผมบอกตรงๆว่ำผมสมัครมำ 3 ครั้ง
แล้วครั้งนี้ที่ได้มำ 2 ปี ผมพอใจแล้วถือว่ำผ่ำนแล้วครับ 2 ปี ถ้ำจะยุบตอนนี้ก็ยุบเลย 
ส ำหรับตัวผมผมถือว่ำผมใช้กำรท ำงำนตรงนี้ 2 ปีตำมหลัก 4 ปีได้ 2 ปีก็ยอมไม่กลัวเรื่อง
นั้น ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำนที่มำพูดเรื่องที่ดีๆครับ ถือว่ำกำรให้ข้อคิดและสิ่งดีๆ
ครับ เชิญท่ำนนำยกทักษิณ   รักจริงครับ 

 
/นำยทักษิณ...    
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นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯและท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำนครับ ขออนุญำตไม่พูดเรื่องยุบ

หรือไม่ยุบครับ ขอพูดเรื่องงำนครับ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหมู่ท่ี 2 ครับ เดี่ยวให้ฝนทิ้งช่วง
นิดไปลงพ้ืนที่พร้อมกันจะไปท ำให้ ส่วนปั๊มน้ ำ 3 ตัวที่ใช้จริงๆแล้วอยำกจะใช้ตัวเดียว 
ถ้ำสมำชิกสภำฯมั่นใจว่ำชำวบ้ำนใช้น้ ำได้เพียงพอก็อยำกจะใช้ตัวเดียวเหมือนกัน  
ต้องให้แน่ใจนะครับเพรำะว่ำถ้ำใช้ไปแล้วชำวบ้ำนมีปัญหำน้ ำไม่พอเดี่ยวเดือดร้อนกันอีก 
อยำกจะให้ชัดเจนในข้อนี้ ฝ่ำยผู้บริหำรเองก็ไม่เข้ำใจเทคนิคกำรปฏิบัติครับ ถ้ำประหยัด
ไฟให้กับท้องถิ่นก็จะเป็นกำรดี เดี๋ยวจะให้ส่วนโยธำเข้ำไปเช็คข้อมูลอีกที ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  เชิญท่ำนทัตเทพ  เอียดนุ่น สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 2 ครับ 
 

นายทัตเทพ  เอียดนุ่น เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ที่ผมพูดคือให้มันอยู่ลูกเดียวจุดเดียวครับท่ำน ซัมเมิสให้อยู่จุดเดียวบ่อเดียว 3 บ่อผมว่ำ
มันสิ้นเปลืองไฟครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 5 ครับ 
 

นายประดับ  ส้ันเต็ง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ในวำระอ่ืนผมก็ฝำกถนนสำยบ้ำนผม ฝ่ำยผู้บริหำรก็รับปำกว่ำจะปรับปรุงให้แล้วนี่ก็น้ ำ
ท่วมมำอีกแล้วและเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ ชำวบ้ำนคนผ่ำนไปผ่ำนมำเขำบอกว่ำ อบต.อยู่
อย่ำงไร ผมบอกว่ำอยู่อย่ำงนี้ ผมบอกไม่ถูกมันอำยเขำจริงๆ คนสัญจรเข้ำไปหำปลำคน
สัญจรเยอะ คนมำต่ำงอ ำเภอ ต่ำงต ำบล ผมอำยเขำ ตอนนี้ก็น้ ำท่วมมำถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อเยอะ แล้วก็ฝำกเรื่องขยะด้วยครับ ขยะมีป้ำยอยู่ถ้ำทิ้งขยะปรับ 1,000  บำท ผม
ถำมดูตั้งแต่ปีนี้ปรับกี่คนแล้ว ได้ปรับบ้ำงไหม ไม่ได้ปรับเลยสงสัยแต่มีป้ำยท ำไม ลงชื่อ 
อบต.ปรับ 1,000  บำทแต่ไม่ได้ปรับทิ้งขยะเต็ม เรำจะแก้ไขอย่ำงไรเรื่องนี้  อีกอย่ำง
หนึ่งเรื่องรถฉุกเฉินบริกำร 24 ชั่วโมง แต่ตอนนี้บริกำรเพียง 16 ชั่วโมง อยำกให้ฝ่ำย
บริหำรแก้ไขปัญหำให้ครบ 24 ชั่วโมง แล้วถนนสำยหน้ำโรงเรียนบ้ำนควนปริงด้วยเป็น
หลุมเป็นบ่อเยอะ ชำวบ้ำนเขำบ่นผมเข้ำไปดูแล้วจริง 

 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ขอบคุณสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 5 จริงๆแล้วเมื่อวำนป้องกันภัยเขต 12 ก็มำกับช่ำงโอไป
ออกแบบถนนสำยสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 5 ใช้กล้องส่องแล้วมีปัญหำเรื่องน้ ำท่วมลงริมฝั่งได้
น้อยคือเรำตั้งใจจะท ำพนังกั้นน้ ำมีทำงด้วยเลยออกแบบงบ อบต.ของเรำไม่เพียงพอเลย
ใช้ป้องกันเขต 12 น้ ำขึ้นพอดีก็เลยอำจต้องใช้เวลำ งบ 59 เขำให้เรำ ส่วนหมู่ที่ 2 เขำให้
มำ สองล้ำนสี่ ซึ่งท ำไมได้เซ็นสัญญำไปแล้วเนื่องจำก สจ.ชัยวัฒน์ใช้งบ สจ.ลอกตัดหน้ำ
เรำเสียก่อน ซึ่งเป็นงบซับซ้อนสองล้ำนสี่ ผมจะย้ำยไปให้สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 5 ไม่แน่ใจ
ว่ำกำรแก้แบบจะได้หรือเปล่ำตอนนี้ประสำนงำนอยู่ เรำเสียโอกำสตรงนี้ไปเนื่ องจำก
จังหวัดเขำแย่งท ำงำนก่อนเรำ เรำก่อนจะอนุมัติงบช้ำไปเดือนหนึ่ง ส่วนรถอีเอ็มเอส 
จริงๆแล้วเรำท ำงำน 24 ชั่วโมง ร่วมกับศูนย์นเรนทรถึงเที่ยงคืน เรำจะไม่มีคนท ำงำนแต่
ว่ำโทรได้ 24 ชั่วโมง เขำจะมีสแตนบำยจำกศูนย์ตรังมำให้เรำอยำกให้ทุกท่ำนเข้ำใจว่ำ
ตอนนี้กลำงวันมีเคสเยอะ ช่วงบ่ำยมีเคสเยอะแต่หลังเที่ยงคืนมีเคสน้อย 

/บำงทีอำจ… 
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บำงทีอำจไม่คุ้มกับกำรบริกำรก็ให้ศูนย์ผู้บริกำรท ำงำนร่วมกันกับเขำเพรำะว่ำโคกหล่อ
ควนธำนีก็ท ำงำนร่วมกันทั้งจังหวัด 1669 ของเรำอนำคตจะท ำ 24 ชั่วโมงแน่นอน แต่ว่ำ
ขออนุญำตยกเป็นเทศบำลก่อน เรำจะมีกองสำธำรณสุขและป้องกันภัยอีกกองหนึ่ง กำร
บริหำรจัดกำรจะดีข้ึน ตอนนี้เรำใช้วิธีเหมำจ่ำย พนักงำนอยู่เดือนละ 9,000 บ้ำง 6,000 
บ้ำง จริงๆแล้วผิดหลักกำรบริหำรจัดกำรอยู่ รอเป็นเทศบำลอยู่แล้วยกให้เป็นพนักงำน 
อบต.ในโอกำสต่อไปจะดีข้ึน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ท่ำนฝ่ำยผู้บริหำรก็ได้ชี้แจงของถนนหมู่ที่ 5 มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนมีข้อสงสัยหรือ
ซักถำมอีกหรือไม่ เชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7 

 

นายสาธิต   ขันติ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
กระผมนำยสำธิต  ขันติ  สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 7 อยำกปรึกษำหำรือเรื่องปั๊มน้ ำหมู่ที่ 7 
เพรำะว่ำปั๊มน้ ำหมู่ที่ 7 ตัวซัมเมิสมันเสียและมีผู้หวังดีท่ำนหนึ่งของหมู่ที่ 7 ช่วยเหลือใช้
ควำมดีส่วนตัวยืมของคนนอกมำใช้ อยำกให้ฝ่ำยผู้บริหำรช่วยจัดกำรให้เรียบร้อยด้วย
ครับ เพรำะว่ำของเขำเสียหำยอย่ำงไรทำงเรำก็ต้องรับผิดชอบ อีกเรื่องหนึ่งผมมีข้อข้อง
ใจเรื่องสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 พูดให้นอกรอบกำรประชุมนะครับ ก่อนจะออกไปช่วยชี้แจง
ให้กระจ่ำงที่มีเหตุกำรณ์อะไรเกิดข้ึนต่อ อบต.ของเรำ เพรำะว่ำทุกขั้นก็มีกำรประชุมอยู่
แต่ไม่ทรำบว่ำมันผิดพลำดข้อไหน ผิดพลำดทำงฝ่ำยสภำหรือทำงฝ่ำยบริหำรนะครับ 
โปรดชี้แจงให้ทรำบด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ มีเรื่องจะฝำกทำงฝ่ำยผู้บริหำรครับ 
เชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 8  

 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ครั้งนี้ครั้งท่ี 5 แล้วที่ถำมเรื่องขุดคูบ้ำนนำยหมูด ผมเช็กแล้วว่ำประมำณสัก 10 เมตรได้
ที่ต้องขุด ให้ฝ่ำยผู้บริหำรช่วยหน่อย บ้ำนหลังเดียวประมำณ 10 เมตร ขอบคุณครับ
  

ประธานสภาฯ มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีส ำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณท่ำนสมำชิก  
สภำฯและฝ่ำยผู้บริหำร หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด เมื่อประชุมครบระเบียบวำระกำรประชุม
แล้ว ส ำหรับวันนี้ผมขอปิดกำรประชุมครับ  

 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 

ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
 

 
นำยอำยัน   จับปรั่ง 

เลขำนุกำรสภำฯ อบต.ควนปริง 
 
 
 

 
/คณะกรรมกำร… 
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