
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2559 ประจ าปี 2559  (ครั้งที่ 1/2559) 

  วันจันทรท์ี่  27 มิถุนายน 2559 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  จ านวน 18 คน 
 

ลําดับที่                 ชื่อ  -  สกุล ตําแหน่ง 
1. นายอะสัน  แอโสะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. นายลวัต  เปาะทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
3. นายอายันต์  จับปรั่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
4. นายปฏิภาณ  หะจิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
5. นายจรูญ  สีผม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
6. นายทัตเทพ  เอียดนุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
7. นายณรงค์  รักราวี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
8. นายอับดล  อาบูบาเกอร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
9. นายอีน  วงศมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
10. นายฉลอง  ทองเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
11. นายประดับ   สั้นเต็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
12. นายปรีชา   เกลี้ยงรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
13. นายอาทิตย์  เสรีรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
14. นายสุพจน์  แดงเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
15. นายสาธิต  ขันติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
16. นางสาวนัยนา  เอ็มเอ็ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
17. นายคมสัน  ชิตจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
18 นายอะหมาย  จับปรั่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม   จํานวน  5  คน  
  1.นายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
  2.นายพรชัย   สัญวงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
  3.นางวิภา    สิริรักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
  4.นายเจตพล   ศรมณี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
  5.นางเพ็ญนภา   สังยวน  หัวหน้าสํานักงานปลัดฯ 
   

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม เลขานุการสภาฯกล่าวรายงานต่อท่านประธานสภาฯ ว่า
สมาชิกฯมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาฯเปิดการประชุม 
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ประธานสภาฯ สวัสดีครับท่านฝ่ายบริหาร ,ท่านปลัดฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านและ
ผู้เข้าร่วมประชุมครับ  วันนี้ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลควนปริง  สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําปี 2559 วันจันทร์ที่ 15  
กุมภาพันธ์  2559เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ควนปริง ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี - 

   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1/2559  ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2559  มีสมาชิกสภาฯท่าน
ใดจะขอแก้ไขข้อความประชุมฉบับนี้บ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่าน
สมาชิกสภาฯรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2559ให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  17 เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
      

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง ขอเสนอญัตติ
เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559 – 2561 ฉบับเพ่ิมเติมที่ 2 เพ่ือให้สภา
พิจารณาเป็นเล่มสีเหลืองเล่มเล็ก แผนเพ่ิมเติมเพ่ือจะเข้าข้อบัญญัติใช้ขาดเงินสะสมปีนี้ 
บางข้อเราไม่มีอยู่ในแผน ฉบับที่ 1,2 ไม่มีเลยต้องมีแผนเพ่ิมเติมขึ้นมา แผนเพ่ิมเติมนั้นก็
อยู่ในแผนดั้งเดิมอยู่แล้ว ทําการได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ นายกฯก็ได้เสนอญัตติ มีสมาชิกสภาฯท่านใด สงสัยหรือถามแผนพัฒนา 3 ปี เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ครับ 

 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ก่อนอื่นขอให้เพ่ือนสมาชิกสภาฯดูให้ถ้วนถี่เพราะถ้าแผนเพ่ิมเติมนี้ งบประมาณ 10 กว่า

ล้าน ต้องดูในรายละเอียดจริงๆครับเพราะที่ผ่านมา 2-3 ล้าน แต่นี่ 10 ล้านบาท 
 ข้อที่ 1 โครงการปรับปรุง/รักษา ถนน สะพาน ทางเท้าขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า ข้อนี้

เขียนไว้กว้างๆมากครับ ฝ่ายบริหารเห็นเลยว่าหมู่ที่ 1 ,2,3,9 ตรงไหน ซ่อมอย่างไร 
แยกแยะแต่ละที แต่นี้รวมมาทั้งหมดเลย 9 ล้านกว่า 
ข้อที่ 2 โครงการจัดหาแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค ตอนนี้ 8 แสนกว่า ผมดูแล้วว่าน้ําไม่มีก็
เจาะบ่อ เจาะบาดาลอยู่ๆพูดไม่ชัดเจนว่าจัดหาแหล่งน้ําบริโภคที่ผ่านมาถ้ามีปัญหาก็
เจาะบ่อเพ่ิมที่มีปัญหา  บรรทัดสุดท้ายครับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งสหกรณ์
องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงคือว่าอาจมีปัญหาด้านกฎหมายอาจผิดกฎหมาย 
เพราะว่าสหกรณ์เป็นนิติบุคคลไม่ใช่รัฐทําได้และท่ีสําคัญ อบต.จัดเก็บงบประมาณท้ังคน 
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ทั้งควนปริง ร้านค้าโชว์ห่วย หลายอย่างทุกอย่างแล้วเราไปตั้งร้านค้าแข่งกับเค้าถูก
หรือไม่ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอบคุณท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 ขออนุญาตนะครับที่จับประเด็นคือ
เรื่องของสหกรณ์ มาตราที่ 68 องค์การบริหารส่วนตําบลระบุไว้ว่า หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกร ถือเป็นอํานาจหลักของ อบต. ท่าน
ต้องไปศึกษาหน้าที่หลัก 3 มาตรา มาตรา 66,67,68 ระบุไว้ชัดเจนแน่นอนแผนพัฒนา
ทุกฉบับ ตอนนี้สร้างฉบับที่ 12 ที่ให้เราส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกิจการ
สหกรณ์ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หลักเขาไม่ห้ามเฉพาะทําถนน แสงสว่างอย่างเดียวนะครับ
ส่วนของข้ออ่ืนแค่อธิบายให้ฟังว่าเป็นมาตราที่ 68 ชัดเจน ระบุในอํานาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่นเราตั้งงบประมาณไว้แค่ 30,000 บาท เพ่ือเป็นการบริหารจัดการและเป็นการ
เริ่มต้นเท่านั่น สามารถสนับสนุนจากรัฐบาลได้อีกหลายล้านบาท ข้อนี้เป็นผลประโยชน์
แก่ท้องถิ่นของเราเลยนะครับ ส่วนของที่ท่านสมาชิกสภาฯได้พูดการตั้งข้อบัญญัติ 10 
กว่าล้าน เมื่อเป็นข้อบัญญัติจะมีความชัดเจนของรูปแบบประมาณการอีกครั้งหนึ่ง จะให้
พวกเราเห็นชอบกันอีกครั้งหนึ่ง อันนี้เป็นแผนเพ่ิมเติมที่บ่งบอกบทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่น ถ้าไม่มีในแผนเราก็ไม่สามารถเข้าข้อบัญญัติได้ ขอเงินสนับสนุนงบประมาณได้
ของหมู่ที่ 8 ที่จะทําถนนสายยุทธศาสตร์ก็อยู่ในโครงการนี้ ถึงไม่ได้อยู่ในงบของเราแต่ก็
อยู่ในแผนของเราจาก อบจ. 18,900,000  บาท อนุมัติเรียบร้อยแต่ว่าไม่อยู่ในแผน เรา
จึงต้องเพ่ิมเติมแผนเพ่ือรองรับงบประมาณที่สนับสนุนมา แต่ว่าจะจ่ายทุกบาททุก
สตางค์ต้องมีแบบแปลนให้เห็นชอบกันอีกครั้งหนึ่ง รอบนี้เป็นแค่แผนเพ่ิมเติมเพ่ือให้เรา
ครอบคลุมและก็มีอํานาจหน้าที่จะได้ทําตามที่ต้องการของชุมชนทุกๆข้อ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ท่านนายกฯก็ได้ชี้แจง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขออนุญาตแย้งท่านนายก อบต.เรื่องภาระหน้าที่ที่นายกฯกล่าวว่าเรื่องสหกรณ์จัดให้มี
ตรงนี้จริงๆแล้ว น่าจะมีการจัดกระจายอํานาจในชุมชนให้ไปดําเนินการกันเอง ไม่ใช่ทาง 
อบต.ให้มาทํากันเอง อยากให้เข้าใจตรงจุดนี้ครับผม 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ มีข้อสงสัยหรือจะซักถามครับผม  ถ้าไม่มีผมขอมติ
ต่อที่ประชุมครับ  ขอเชิญท่านรองนายกฯครับ 

 

นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ในร่างแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559 – 2561 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 มีการแก้ไข ผมจะให้ทาง
ปลัด อบต.ชี้แจงในการแก้ไข ขอเชิญครับ 

 

นายเจตพล  ศรมณี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯครับ แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2    
พ.ศ.2559 – 2561 ในหน้าที่ 6 ขออนุญาตทําความเข้าใจเพ่ือเข้าสู่การแก้ไขเอกสาร
เล็กน้อยและขออภัยที่ เอกสารนั้นอาจจะไม่มีเอกสารแก้ไขมาทันเวลา ซึ่งผมให้
ดําเนินการอยู่ ระหว่างเอกสารที่ไม่ทัน จะชี้แจงให้สมาชิกสภาฯให้ทราบที่ขอแก้ไข 
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หน้าที่ 6 โครงการฝายกั้นน้ํา บริเวณห้วยโคลน ประเด็นแก้ไขอยู่ในประเด็นเป้าหมาย 
ไม่ใช่อยู่ประเด็นโครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น ประกอบแบบสํานักงานชลประทานฯ อันนี้
ต้องแก้ไขที่จะทําแผนที่มีขั้นตอนต่างๆมาก ใช้เวลาสูงมากซึ่งหลายท่านมีส่วนร่วมเข้าสู่
กรรมการจัดทําแผนต่างๆ พอไปดูโครงการนี้ ผลปรากฏว่าถ้าใช้คําว่าประกอบแบบ
มาตรฐานสํานักงานชลประทานนั้นอาจมีข้อปัญหาในการปฏิบัติ ท่านประธานสภาฯคง
ทราบรายละเอียดในเรื่องของสภาพห้วย หนอง คลองบึงเป็นอย่างดี พอลงไปพบว่าห้วย
โคลนเป็นห้วยขนาดเล็กเป็นร่องน้ําเสียมากกว่า พอเราใช้คําว่าแบบมาตรฐานสํานักงาน
ชลประทาน ประเด็นที่เก่ียวข้องการออกแบบเทคนิคและอาจมีผลกระทําภาคประชาชน
ต้องคิดไว้ล่วงหน้า ถ้าภาษาที่มันใช้แล้วมันไปผูกพันไว้ พอออกเป็นโครงการมันผูกพัน 
ถ้าไม่แก้โครงการก็จะออกมาตามที่คําระบุไว้ เพราะฉะนั้นถ้าแก้โครงการจะออกไปตาม
ข้อเท็จจริงตามประสงค์ของพ่ีน้องประชาชน ดังนั้นเลยบอกว่าต้องเร่งทําความเข้าใจ 
แก้ไขเอกสารซะ ท่านประธานสภาฯคงทําความเข้าใจได้ ที่บอกว่ามันเรื่องของ
ข้อเท็จจริงจะมีผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนห้วยโคลน พ่ีน้องประชาชนเป็นห้วยที่อยู่ 
หมู่ที่ 7 ต่อเนื่องเข้าโคกหล่อ อาจมาจากหมู่ที่ 3 บางส่วนอันนี้เป็นรายละเอียดต่างๆ แต่
ท่านสมาชิกสภาฯคงเห็นว่าที่ตําแหน่งห้วยโคลนที่มีป้ายโครงการที่ก่อนหน้านี้ที่ไปร่วม
ดําเนินการมาบริเวณดังกล่าว บริเวณตรงนั้นละครับที่มีการสร้างฝาย  การสร้างฝายมี
หลายประเด็น ประเด็นแรกคือการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบน้ําประปาเพ่ือไปช่วยชุมชน 
ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับระบบนิเวศไปช่วยสร้างความชุ่มชื่น สร้างแหล่งน้ํา ประเด็นที่ 3 
เพ่ือก่อให้เกิดการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่องฝายไม่ใช่แค่เรื่องโครงการ
พ้ืนฐาน สถานที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่นะครับ ท่านสมาชิกสภาฯคงจะอภิปรายเสริมว่า 
พ้ืนที่สร้างฝายควรอยู่ตรงนั้น พอลงข้อเท็จจริงถ้าไปสร้างมาตรฐาน มาตรฐานมันใหญ่ 
มันมีรูปแบบนะ ดังนั้นคําว่ามาตรฐานจะเป็นอุปสรรค พอมาตรฐานมันมีการตรวจเช็ค
ระดับน้ํา คุณภาพน้ําขึ้นมาเท่าไหร่แล้วระดับนี้กลับไปเท่าไหร่ มีผลกระทบต่อพ่ีน้อง
ประชาชน มันเกี่ยวข้องเวลาออกแบบและคิดละเอียดลง เลยคิดว่ามันยาก โครงการที่
จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพเลยขอปรับคําว่า ก่อสร้างฝายน้ําล้นตามสภาพห้วย หลังจาก
นั้นทีมออกแบบอาจจะออกเป็นฝายแม้วหรือฝายราชร่วมใจก็แล้วแต่หรือฝายตามแบบ
สํานักงานชลประทาน เพ่ือก่อให้เกิดโครงการที่ทําให้ผลที่ดีที่สุด ผลกระทบน้อยที่สุด
ครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  เชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2 ครับ 
 

นายทัตเทพ   เอียดนุ่น  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมอยากถามแผนเพิ่มเติมแผนพัฒนา 3 ปี มีโครงการไหนที่เร่งด่วนบ้างครับ แผนเก่า 3 
ปีก็มีโครงการหลายโครงการ ท่านทําให้หมดก่อนเถอะครับไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องมา
เพ่ิมเติมในแผน 3 ปีนี้มันหลายโครงการ ผมอยากให้ท่านนายกฯชี้แจงหน่อยครับ 
โครงการไหนที่เร่งด่วนบ้างครับ ไม่ต้องมาตามเพ่ิมเติมผมว่าก็ในแผน 3 ปี มีหลาย
โครงการ 

 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯแก้ไขโครงการของหมู่ที่ 7 ด้วยครับ ที่ท่านปลัดฯเสนอมานะครับ ทํา
ก่อสร้างฝายน้ําล้นของหมู่ที่ 7 หน้าที่ 6 ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 ครับ  

 
/นายฉลอง   ทองเรือง... 
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นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ก่อนที่ท่านนายกฯจะชี้แจงสมาชิกสภาฯหมู่ที่  2 นะครับ ขอขัดจังหวะ ที่ท่าน

ประธานสภาฯบอกว่าให้แก้ไขรายละเอียดของหมู่ที่ 7 อยู่หน้าที่ 6 ครับ ผมอยากให้ท่าน
ประธานสภาฯพูดให้ชัดเจนว่าแก้ไขอะไรครับผม ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ให้แก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นตามท่ีปลัดฯเสนอมา ของหมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2 ครับ ผมเข้าใจว่าท่านสมาชิกสภาฯ

หมู่ที่ 2 อาจไม่เข้าใจ 2 เล่มนี้คือ ปี 2560 ยังไม่ถึง แต่ว่าเราจะทําจ่ายเร่งด่วน งบปี 59 
คือปีนี้ มันไม่มีอยู่ในแผน จําเป็นต้องเพ่ิมเติม ซึ่งแผนที่ อบจ.มาให้ 8,900,000 ด้วย มัน
ไม่มีในแผนเลยต้องเอามาเพ่ิมเติมด้วย เพ่ือจะจ่ายภายในไม่กี่วันนี้ต้องเข้าข้อบัญญัติ 
ออกแบบ เขียนแบบเข้าสภาอีกรอบหนึ่ง เล่มนี้เราเขียนมา 3 ปี วาระ 60-62 ไว้ใหม่ทุก
ปี เล่มนี้เราไม่สามารถทําปีนี้ได้ ต้องเริ่มจากพ.ศ.2560 ขึ้นไป เล่มนี้สามารถทําได้เลยคือ
เพ่ิมเติมจากปีที่แล้ว ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายสาธิต  ขันติ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมจะขอทําความเข้าใจ งบจ่ายสภาจะสามารถจ่ายในรายการที่ฉุกเฉินได้ ส่วนเรื่อง
กฎหมายถูกผิดอย่างไร ฝ่ายบริหารเสนอมาผมก็สนับสนุนทุกโครงการ เพราะเป็น
ประโยชน์ต่อชาวบ้าน ผมคิดว่าผ่านผู้บริหารแล้วน่าจะถูกต้อง 

 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอบคุณประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าทุกท่านตามบทบาท
หน้าที่และข้อกฎหมาย เราก็ทําไปตามข้อกฎหมาย ส่วนเรื่องภัยแล้งเราแก้ไขให้ทันถ่วง
ทีไม่ให้เกินไปปีหน้า ซึ่งปีนี้มาเจอน้ําไม่พอเราก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์
มากที่สุด เราก็เลยเพิ่มเติมแผนเจาะน้ําเยอะมากในทุกๆหมู่บ้าน 

 

ประธานสภาฯ  นายกฯชี้แจงไปแล้วครับ เชิญท่านปลัดฯครับ 
 

นายเจตพล  ศรมณี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
จากที่ท่านสมาชิกสภาฯเกี่ยวข้องกับระเบียบข้อกฎหมาย ผมเป็นราชการประจําอ่านข้อ
ระเบียบกฎหมาย จะตอบตามหนังสือซักซ้อมปฎิบัติ ส่วนประเด็นความรับผิดชอบเรื่อง
ญัตติต่างๆน่ันมีกรอบกติกา มันเร่ืองของความลับและรับผิดชอบกันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่ง
ไหนเราใช้เหตุใช้ผลในปกครองท้องถิ่นร่วมกัน ก่อนนี้ผมได้สําเนาเอกสาร หนังสือฉบับที่ 
กย 0023.36/1 282 ตัวที่ 1 59 เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินท้องถิ่น ผมฟังท่านสมาชิก
สภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯอาจสงสัยจากที่ท่านไปอบรมที่อุบลราชธานี เป็นเรื่องวิทยากร
ให้ท่านเป็นระเบียบตัวเก่า ส่วนใหญ่ข้อคิดเห็นเรื่องดุลพินิจให้มติจะจ่ายหรือไม่ มันก็มี
ความหลากหลายทั่วประเทศ แต่หลังจากนั้น คสช.เล็งเห็นว่าเอาเงินงบประมาณของ
ท้องถิ่นคือ 75%กับ25% เรียกว่าบัญชีเงินสะสมมาเร่งประสิทธิภาพ เร่งฐานเศรษฐกิจ
ประเทศเพ่ือให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น เพ่ือให้ท้องถิ่นใช้เงินเพ่ือไปช่วยเศรษฐกิจประเทศ  

/ดังนั้นต้อง… 
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ดังนั้นต้องให้ทุกท่านทําความเข้าใจแล้วเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร  ไม่ทราบท่าน
ประธานสภาฯ/สมาชิกสภาฯได้รับหรือไม่ ถ้าได้รับแล้วก็ขอให้ศึกษากันไปพร้อมกันเถอะ
ครับ มีหนังสือเร่งรัดประสิทธิภาพใช้เงินประมาณภาครัฐทําโครงการ กิจกรรมอะไรไป
บ้าง ซึ่งตามมาตลอด ซึ่งควนปริงอยู่ในบัญชีสมุน เราไม่มีประสิทธิภาพเร่งรัดจ่าย
งบประมาณแผ่นดินผลการจัดการท้องถิ่นเลย อันนี้ต้องเร่งซึ่งเราเร่งแต่มีข้อจํากัดของ
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสร้างการออกแบบ เราต้องรอนิดหนึ่ง หนังสือนี้ขัดท่านอ่านเถอะครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฏิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น นายอีน  วงศมากและท่านนายกฯพูดถึงเรื่องก่อสร้างถนน
บ้านบังฝา เมื่อกี้ได้ยินนายกฯพูดว่าแผนอยู่ในปี 59 แต่ว่ามันอยู่หน้าไหนตรงไหนครับ 
ส่วนแผนเพ่ิมเติมในหลายๆโครงการผมก็เห็นด้วยแต่บางโครงการก็ไม่เห็นด้วย ซึ่งไม่เห็น
ถึงความจําเป็นเร่งด่วนที่จะเข้าแผนเพ่ิมเติม ถ้าให้ผ่านต้องผ่านทุกโครงการ อยากให้ไป
พิจารณาร่างใหม่ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
คือผมก็นั่งฟังอยู่นานแล้วนะครับ เรื่องแผนคือเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จะทําอะไร
ตรงไหนอยู่ในดุลพินิจของฝ่ายบริหาร ส่วนแผนที่โครงการนั้นโครงการนี้บางครั้งเราได้
งบประมาณอาจจะเป็นงบประมาณเฉพาะกิจหรืออาจจะเป็นงบประมาณของผู้ว่าฯก็
แล้วแต่ ซึ่งบางทีเค้ากําหนดว่าให้ทําตรงนั้น ตรงนี้ มีกฎเกณฑ์มาด้วยแต่บังเอิญไม่อยู่ใน
แผนฉบับเดิมเลยต้องสร้างฉบับเพ่ิมเติม ถ้าอยู่ในแผนไม่มีปัญหา แต่อยู่ที่จัดซื้อจัดจ้าง 
จัดทําอยู่ที่ดุลพินิจของท่านนายกฯ แต่ถ้าอยู่ในแผนก็คงไม่มีปัญหาอะไร  

 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5 ครับ 
 

นายประดับ   สั้นเต็ง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมฟังแล้วปัญหาของถนนไปบ้านผม ในร่างแผนเพ่ิมเติมไม่มีโครงการของบ้านผมเลย   
ก็ลําบากอยู่เหมือนกัน  ต้องไปโครงการเร่งด่วนที่ต้องทําภายในอย่าเกินกันยายนนี้ 
เดือนกันยายนนี้ก็จะเลยไปอย่างที่ปลัดฯบอก  หมู่ที่ 5 บ้านผมน้ําก็ท่วมอีก ซ่อมก็ไม่
ซ่อม จะเพ่ิมเติมทําไม ช่วยแก้ปัญหาบ้านผมหน่อยนะครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทางฝ่ายผู้บริหารชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอบคุณประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5 ช่างไปสํารวจแล้วนะครับหมู่ที่ 5 อยู่ใน
แผนปี 59 เหมือนกันนะครับ โครงการเสริมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กควนปริง หมู่ที่ 
5 ตั้งไว้ 1,500,000  บาท ซึ่งคิดไว้จะทํายังไงไม่เกินล้าน เลยคิดว่าทําข้างในก่อน ให้
เลขาฯนายกและช่างสํารวจกันอยู่แล้ว จริงๆแล้วมันอยู่ในแผน 59 อยู่แล้ว ประสานกัน
หลายรอบแล้ว 
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติต่อที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  12 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ 3 เสียง 
   งดออกเสียง 3 เสียง 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขออนุญาตเห็นว่าหมู่ที่ 8 ไม่ยกมือ อยากทราบว่าหมู่ที่ 8 ไม่ทําโครงการเจาะบ่อบาดาล 
เราตั้งใจทําโครงการนี้ด้วยถ้าเค้าไม่เห็นด้วยเราไม่กล้าไปทํานะครับถ้าท่านสมาชิกสภาฯ
ไม่เห็นด้วยเราก็ไม่กล้าเข้าไปทําครับ 

 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ไม่ทําก็ไม่เป็นไรครับ  ท่านเลขาสภาฯจดด้วยนะครับ หมู่ที่ 8 ไม่เห็นชอบครับ 
 

พักการประชุม  5  นาที 
 

นายอายันต์  จับปรั่ง ถ้าท่ีประชุมมาครบแล้ว ทําการประชุมต่อครับ 
 

ประธานสภาฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560 – 2562 
 

ผู้เสนอญัตติ  นายทักษิณ  รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ขอเสนอร่างแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560 – 2562 เป็นเล่มสีเขียว ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯก็ได้เสนอญัตติไปแล้วครับ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถาม
บ้างครับ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5 ครับ 

 

นายปรีชา  เกลี้ยงรัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมดูแล้วที่หน้าที่ 7 โครงการที่  11  โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร สายโรงอิฐ กว้าง 

4 เมตร ยาว 400 เมตร สายโรงอิฐอยู่ตรงไหนครับ สายโรงอิฐตอนนี้กลายเป็นหอสบาย
จังแล้วใช่ไหมครับ เค้าทําเป็น 6 เมตรแล้วไม่ใช่ 4 เมตร อีกโครงการหนึ่งสายข้าง
โรงเรียนบ้านควนปริง งบ 600,000 บาท หมู่ที่ 5 ทํา 6 เมตรไม่ใช่ 4 เมตร งบประมาณ 
600,000  บาท ควรตัดกับสายโรงเรียนบ้านควนปริง 800,000  บาท เอาอันนี้มาชดทํา
ตลอดสาย ตั้งแต่ปากทางถึงบ้านนายสมานไม่ใช่หมด 600,000 นี้ ผมคิดว่าตัดมาเลยมา
ควบกันเลยกับสายโรงเรียนบ้านควนปริง ถ้าลงไป 800,000  มันไม่ได้ตลอดหรอกครับ 
ได้แค่ 3 แยกบ้านนายประสิทธิ์ได้ไหมนายกฯ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5 ครับ ที่เห็นพ้องกันอยากแก้ปัญหา 

ทุกโครงการต้องผ่านประชาคมบางครั้งงบประมาณกับขนาดความกว้าง ยางไม่เป็น
ความจริงตามที่ออกแบบจริงเพราะว่าชาวบ้านใช้ความรู้ ว่าถนนของพวกเค้า 4 เมตร 
เท่านั้นบาท จริงๆแล้วเวลาเข้าข้อบัญญัติขนาดจริงๆระยะจริงๆ 800,000 บาท  

/อาจทําจริง... 
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อาจทําจริงแค่ 700,000 ก็ได้หรือ 1,500,000 ก็แล้วแต่ข้อบัญญัติ ณ ตอนนั้นอีกที มี
เรื่องนี้อยู่ในแผนสามารถทําได้ประมาณนี้นะครับ ทุกอย่างผ่านประชาคมมา นี้คือ
ข้อความจากการประชาคม  ไม่ได้ตัดของชาวบ้านจะทําจริงหรือไม่ยังไม่แน่เพราะมันอยู่
ในแผน 3 ปี พ.ศ.2560 – 2562 รายละเอียดจะแจ้งเวลาออกแบบ เขียนแบบใน
ข้อบัญญัติครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้ว มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญท่านสมาชิก
สภาฯหมู่ที่ 1 ครับ 

 

นายจรูญ   สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมใคร่ขอความไปถึงแผนพัฒนา 3 ปี ผมอยู่ในฐานะคณะกรรมการ ก่อนที่จะมาถึง

สภามันต้องผ่านหลายคณะกรรมการ พยายามที่จะกลั่นกรองข้อความออกมาดูดี  
เพราะฉะนั้นแผนพัฒนาทุกๆโครงการเป็นโครงการที่พ่ีน้องประชาชนตําบลควนปริงลง
มติ ประชาคมมาแล้วดังนั้นโครงการต่างๆนั้นส่งต่อฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารก็เอามา
จัดลําดับต่างๆตามความเหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้น บาง
โครงการชาวบ้านอาจคิดว่ามันผ่านมาได้ยังไง อันเนื่องมาจาก อบต.เราไม่ได้อ่าน
รายละเอียด แล้วผมศึกษามาแล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อการเขียนโครงการไม่ได้เกิด
จากฝ่ายบริหาร แต่เกิดจากฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดทําโครงการ การที่ท่านปลัดฯให้แก้
เอกสารแล้วมาแจกเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ผมคิดว่าตามระเบียบแล้วท่านประธานสภาฯ
ควรถามเพ่ือนสมาชิกสภาฯว่าแก้ไขหรือไม่ ที่แจกไปให้สมาชิกสภาฯไปแล้ว จากที่อ่าน
มันเป็นโครงการที่ไม่มีเหตุไม่มีผล อาจเกิดจากการเขียนเอกสารที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิด
หนังสือหน้า 352 โครงการสนับสนุนห้องปฏิบัติเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้โครงการศึกษามี
ห้องปฏิบัติงานที่มีความพร้อมและสะดวก มีประชาชนปรับปรุงห้อง เพ่ือนสมาชิกสภาฯ
ลองอ่านดูคิดว่าถูกหรือไม่ ส่วนใหญ่คิดว่าถูก ผมคิดว่าไม่ถูกเพราะโครงการนี้ไม่รู้อยู่ที่
ไหน ตําบลใด จังหวัดอะไร ให้เรานึกเอาเองว่ามันตั้งอยู่ที่ใด นี้คือตัวอย่าง ต่อไปหน้า  
3-33 โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลควนปริง ผมคิดว่าเป็นโครงการลอยๆ 
ประเด็นต่อไปโครงการจัดตั้งระบบเสียงไร้สายก็ลอยๆเหมือนกันไม่รู้ตั้งที่ไหนไม่เขียนว่า
ตําบลควนปริง อ่านดูหน้าที่ 3-62 โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็เช่นกัน หลายๆโครงการ
เช่นนี้ ดังนั้นผมขอเสนอให้ประธานสภาฯขอมติที่ประชุมให้แก้ไขเรื่องเนื้อหาสาระ 
โครงการดีอยู่แล้ว ส่วนหน้าที่ 3-66 ก่อสร้างโรงจอดรถ นี้คือความบกพร่อง หน้า3-67 
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน (ไม่ระบุตําแหน่ง) แต่ถ้าปลัดฯว่า
ถูกผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ตามโครงการที่ผมเรียนรู้โครงการมาต้องบอกทําอะไร ที่
ไหน อย่างไร  เท่าไหร่ นั่นคือเหตุผลและหลักการครับ สุดท้ายขอเสนอให้แก้ไขปรับปรุง
เนื้อหาสาระในเอกสารนะครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯที่หวังดีในเรื่องระบบเอกสาร ผมละให้เข้าใจว่า

ทุกโครงการเป็นของ อบต.ควนปริง จ.ตรังทุกโครงการ เป็นแผนของเราเอง จริงๆที่ข้อที่
เขียนบางตัว ชื่อเรื่องเป็นตัวชี้วัดที่รัฐบาลบังคับทํา จึงคิดกรอบแนวคิดชื่อคล้ายๆทั่ว
ประเทศ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มาด แต่สามารถเปลี่ยนกิจกรรมได้  

/งานทุกอย่าง... 
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งานทุกอย่างต้องทําตามกรอบที่รัฐบาลสั่งการตามแผน ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเทศ
มันจะเกี่ยวเนื่องกันหมดให้ทุกท่านเข้าใจร่วมกัน LPA คือตัวสําคัญว่ากรอบของด้าน
พัฒนาสังคมว่าต้องทําสิ่งใดบ้าง เราต้องให้ผ่านเนื่องจากเค้าจะติดตามประเมินผลทั้งปี 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ท่านนายกฯได้ชี้แจงไปแล้วครับ เชิญท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ   สีผม   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
จากที่ท่านนายกฯชี้แจง ผมไม่ได้บอกว่าโครงการไม่ดีไม่ถูกต้อง แต่ผมหมายถึงว่าการ
เขียนโครงการไม่ถูกต้อง ในแผนพัฒนา 3 ปีหรือ 2 ปี ก็ดีเราต้องเอาไปติดประกาศให้พี่
น้องประชาชนรับทราบ แล้วเมื่อประชาชนอ่านจะไม่รู้ว่าโครงการเกิดขึ้นที่ไหน ผมเลย
อยากให้ประธานสภาฯลงมติแก้ไขข้อความท่ีเขียนให้ชัดเจน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ท่านนายกก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าโครงการทุกโครงการของท่านทุกโครงการเขียนถูกตาม 
หลักวิชาการแล้ว ครับ ขอบคุณครับ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 

 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
จากที่ฟังผมไม่ได้คิดว่านายจรูญไม่ได้ทําในตําบลควนปริง จริงๆแล้วมันทําอยู่แล้ว นาย
จรูญพูดอยากให้ระบุพิกัดบ้างว่าทําท่ีกุโบร์หรือข้าง อบต. ที่หรือตําแหน่งบางตัวควรระบุ 
แต่ที่ผ่านมาเรียกว่าพูดลอยๆ ไม่รู้ว่าทําตรงไหน อยากให้สมาชิกสภาฯ ชาวบ้านอ่านคํา
ที่เขียนไม่รู้ว่าทําตรงไหน จริงๆแผน 3 ปีนี้มาจากประชาคมของหมู่บ้าน บอกตําแหน่งได้
ทําตรงไหน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอบคุณท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ จริงๆแล้วเห็นตรงกันกับสมาชิกสภาฯนะ
ครับ แต่ว่าโครงการไม่สามารถระบุได้ เช่น ซ่อมอาคารเอนกประสงค์ส่วนใหญ่มีทุก
หมู่บ้าน เดี๋ยวจะให้ท่านปลัดฯอธิบายเรื่องหลักการและข้อระเบียบกฎหมายนิดหนึ่งครับ 

 

นายเจตพล  ศรมณี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขออนุญาตทําความเข้าใจเรื่องการจัดทําแผน เราต้องทําความเข้าใจด้วยในเรื่อง

หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ หนังสือซักซ้อมในการจัดทําแผนต้องเข้าใจลักษณะของแผน ซึ่งมัน
อยู่ในเอกสารส่วนที่ 1 ที่อภิปรายกันเป็นการลงไปในรายละเอียด แต่เรื่องแผนในปีต้น
รายละเอียดมากที่สุด ดีที่สุด แต่ในปี2และ3 เป็นสิ่งที่คาดประสงค์ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ
เหล่านี้ เวลาทวน 3 ปีต้องเอารายละเอียดขึ้น ถ้าท่านจะเอาโรงเรียนกว้างยาวเท่าไหร่ 
ถนนกว้างเท่าไหร่ นั่นคือรายละเอียดไม่ใช่หลักการ หลักการคือกระบวนการจัดทําแผน
ครบถ้วนบริบูรณ์ ตามวิธีปฏิบัติตามหนังสือซักซ้อมตามกําหนด ดําเนินแล้วหรือไม่ จะ
ลงรายละเอียดต่อภาคประชาคม โครงการหลายหมู่บ้านที่ท่านได้เข้าร่วมประชาคม 
ท่านดูว่าครบถ้วนแล้วหรือไม่ ท่านมาดูโครงการที่มีแบบสํารวจท่านอยู่ในกระบวนการ
ร่วมดูเอกสารเหล่านั้นมีที่มาอย่างไร นอนกนั้นดูในส่วนนโยบายตั้ งแต่แผนชาติ แผน
จังหวัด แผนอําเภอ แผนองค์กรท้องถิ่น นโยบายผู้บริหาร นโยบายกระทรวง ทบวง กรม 
ด้วย ในหน่วยราชการดูในข้อจํากัดเมื่อเค้ามาประเมินมาติดตามมาแนะนํา ศูนย์เด็กมี
ข้อบกพร่องอะไร อบต.บกพร่องเรื่องอะไร ดังนั้นแบบ LPA ไปดูส่วนราชการมาเติมเต็ม 

/จัดบริการ… 
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จัดบริการฐานะให้คนควนปริงได้ประโยชน์ ทราบครับผมกับนายกฯทราบว่ามีข้อจํากัด
งบประมาณ แต่เรื่องแผนเป็นเรื่องของวางแปลน วางวิธีคิดไว้ เมื่อไรที่สังคมพร้อม 
เมื่อไหร่เมื่อเราเห็นปัญหาที่ชัดเจน จึงดําเนินการ ท่านต้องแยกหลักการ ส่วนเรื่อง
โครงการในปีต้นนั้นเป็นหน้าที่ของระเบียบแผน โครงการที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การศึกษา นโยบายต้องดําเนินตามมาตรา 66 ,67,68 อํานาจ 
16,17 นั่นไม่ใช่เรื่องของหมู่ไหนได้ โครงการอยู่ไหน ไม่ใช่แค่นั้น จากนี้โครงการไป
บริบทแผนว่า พวกท่านเป็นกรรมการเรื่องแผน ซึ่งตอนลงมติความเห็นชอบของแผน
เห็นชอบมา เราอธิบายว่าที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งบรรยากาศในการประชุมเกี่ยวกับแผน ผม
ก็พยายามแตะรายละเอียดเนื้อหาสาระพยายามแตะให้ท่าน หลักการที่ท่านมีสิทธิ์ส่วน
บุคคล มีสิทธิ์ของท่าน สามารถอภิปรายซักถามรายละเอียดเหล่านี้ได้ในที่ประชุม ใน
รายละเอียดทั้งหมดในการประชุมแผน ผมใช้คําว่าเริ่มเห็นหน้าเห็นตา เริ่มเห็นว่า    
ควนปริงควรมีทิศทางการพัฒนาจะดําเนินไปอย่างไร แล้วท่านลงมติเถอะ วันนั้นผมคุย
กรรมการพัฒนาแผนอย่างนี้ เพราะว่าถ้าอย่างท่านบอกว่าฝ่ายวิชาการบกพร่องนี้ 
รายละเอียดนี้นายกฯตอบให้แล้วเรื่องแผนเค้ามาเก็บให้สมบูรณ์เมื่อทําครบงาน ไม่ใช่
เกินกับขึ้นมาทันที ไม่ใช่เพราะแผนจะหนากว่านี้ ไม่รู้กี่เท่าครับท่านประธานสภาฯ 
หลักการเรื่องแผนต้องทําความเข้าใจกันนะครับ หลักจากนี้ใครจะเป็นคนเก็บครับ คณะ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารต่างๆต้องเขียน ต้องเก็บ ต้องตั้งโครงการ หน้าที่
โรงเรียนผู้สูงอายุต้องตั้งอย่างไร มีกฎหมายตัวไหน เดินยังไงแล้วออกมาเป็นโครงการ 
กรณีปรับปรุงอาคารทั้งหลายไม่ว่าอาคารภายนอก ภายใน ท่านครับพ่ีน้องประชาชน
เวียนมากที่สุด อบต.ควนปริงไม่มีห้องน้ําไม่มีที่จอดรถ ท่านสามารถพิสูจน์ได้
งบประมาณในภาพรวม สําหรับภารกิจการศึกษา จะถูกประเพณี ถูกธรรมเนียม สถาบัน
ชาติมาแล้วว่าศูนย์เด็กอาจต้องมีการประเมินใหม่ ยังบริบูรณ์ในตัวชี้วัดต่างๆ กองศึกษา
ต้องมีอุปกรณ์มากข้ึน ดังนั้นองค์กรท้องถิ่นไม่ใช่ทําแค่ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น 
แต่ต้องทําตามแผนชาติ ท้องถิ่น ตามที่ผมเสนอท่านประธานสภาฯครับ หน้าที่ของ
ข้าราชการ การบริหารหรือผมกรรมการชุดเล็กได้ทําหน้าที่เหล่านี้มาหนัก รายของแหล่ง
น้ํา ท่านที่ให้เป็นผมเก็บมาครบทุกที่แล้ว ผมขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อองค์การ มันอยู่
ผิดแปลกไป อาคารที่ อบต.สังกัดกองช่าง ขอโอนทรัพย์สินพาอยู่สํานักปลัด มันผิดฝาผิด
ตัวให้ ICT ใช้ห้องนี้เป็นการศึกษาเนื่องจากพ้ืนที่จํากัด นั่นคือระเบียบการในการมอบ
อํานาจในโครงการ ผมเห็นหน่วยราชการที่จะให้โครงการทั่วถึงแก่ประชาชนไม่แบ่งไป
ตามชอบให้เป็นธรรม กระจายโอกาสเหล่านี้ให้แก่คนควนปริงเพ่ือประโยชน์สูงสุด ส่วน
เรื่องแก้ไขเอกสารให้แก้ไขภาษาท่านไม่แก้ผมก็แก้ภายหลัง ดูที่ประเด็นที่ต้องแก้ว่าทําไม
ต้องแก้ กรณีส่วนราชการโครงการทุกโครงการที่เราขอของส่วนราชการ ถ้าไม่อยู่ในแผน
ขอไม่ได้ อะไรที่เกินอํานาจของเราเตรียมไว้ในแผนทั้งหมด เพ่ือของบประมาณนี้คือ
หลักการ ขออภัยท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือจบประเด็น แล้วแต่ท่านสภาฯ 

 

ประธานสภาฯ  ให้ท่านปลัดฯสรุปสั้นๆ เนื้อหาสําคัญครับ 
 

นายเจตพล  ศรมณี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ทั้งหมดท่ียืนยันเป็นหลักการเป็นเนื้อหาที่แก้ไม่ใช่แก้บกพร่องนะ โครงการถนน ถนนมี 2 
มีทางหลวงแผ่นดินกับทางหลวงชนบท เพราะที่แก้มาคือทางหลวงชนบท ขอไปที่ทาง
หลวงแผ่นดิน ขอไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นทางหลวงชนบทเท่านั้นแหละครับ 
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อยากให้หน่วยงานถ้าอยู่ในปีต้น ท่านนายกฯจะรีบเร่งโครงการคือปี 60 ที่เกินมาเร่งขอ
งบประมาณ ส่วนไฟฟ้าจะต้องให้ส่วนอุดหนุนมาดําเนินการให้มันขาดข้อความว่า
อุดหนุนการไฟฟ้าต้องเติมให้ครบ 

 

ประธานสภาฯ  เกินเวลาแล้วครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ท่านประธานสภาฯควบคุมเวลาด้วยนะครับ เกิน 10 นาทีมานานแล้วแต่ที่ท่านปลัดฯพูด
เป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่อยากให้กําหนดเวลาด้วยนะครับ  
 

ประธานสภาฯ  สรุปสั้นๆนะครับ 
 

นายเจตพล  ศรมณี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมเป็นผู้ชี้แจงไม่กําหนดเวลาครับ เพ่ือให้เห็นว่าขอแก้มันมีที่มา ต่อมาสภาพห้วย อันที่ 

3 ที่มีแผนผ่านกรรมการโครงการ 35 กับ 38 เอกสารแนบหน้า 361 โครงการ 35,38 
มันซ้ําอยู่ ผมไปตัดทิ้งออก สรุปผลของโครงการและงบประมาณลดลงตามไม่มีการแก้
เพ่ือเอาไปให้หมู่ใดหมู่หนึ่งเกิดขึ้นเลย ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ   สีผม  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ได้เรียนถามเพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกสภาฯและพ่ีน้องประชาชนเรามาเป็นตัวแทนไปอธิบาย

ให้เค้าเข้าใจ โครงการและแผนพัฒนาที่ได้ระบุไว้ เค้าเรียนมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่
ต้องละเอียดขนาดนั้น เอาเท่าที่เข้าใจพอ ผมขอแค่เพียงให้แก้อยู่ที่ไหน ตําบลควนปริง 
ตําบลบางรักกันแน่ ต้องการแค่นั้น ไม่ต้องการรายละเอียด ขอบคุณครับ 

 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ทางปลัดฯพูดผมก็เข้าใจมีสาระ ผมคิดนายกฯบางเรื่องท่านก็ควรพูดเอง เพราะท่านปลัด

ฯพูดสั้นไม่เป็น เกิดจากท่ีพวกผมเข้าใจยากเลยอยากให้เข้าใจ ดังนั้นอะไรที่ฝ่ายบริหาร
ชี้แจงได้ก็ชี้แจง ไม่ต้องลําลากท่าน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 คือท่านปลัดฯคือเจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นหน้าที่โดยตรงควบคุมการทําแผนเป็นหน้าที่

ของปลัดฯ ผมในฐานะผู้บริหารเป็นผู้ออกนโยบาย เอานโยบายระดับชาติ จังหวัดมา
รวบรวม ที่สําคัญรวบรวมประชาคม เจ้าหน้าที่ เป็นคนควบคุมงบประมาณต่างๆหลาย
ด้าน ดังนั้นท่านไม่ได้มาตัวแทนฝ่ายบริหาร แต่มาในตัวแทนเจ้าหน้าที่งบประมาณของ 
อบต.ทั้งหมด จึงเป็นหน้าที่หลักของปลัดฯ โปรดเข้าใจร่วมกัน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 คือเมื่อกี้เข้าใจผิดกันไหม ท่านปลัดฯไม่ได้พูดเรื่องงบประมาณ จึงคิดว่าไม่ใช่เกิดการ

ชี้แจงของท่านปลัดฯ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอตําหนิท่านประธานสภาฯเล็กน้อย ก่อนที่จะให้ใครพูดต้องมีการอนุญาตจากท่าน

ประธานสภาฯก่อน ก่อนที่จะให้ท่านปลัดฯพูดควรต้องผ่านการพิจารณาของท่าน
ประธานสภาฯด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 คุณจรูญ  สีผม คุย
เรื่องแผน 3 ปี ได้ผ่านคณะกรรมการแผนมาแล้วและท่านก็คือคณะกรรมการด้วย ไม่น่า
มาทักท้วงมาวันนี้ อย่างที่ท่านจรูญบอกว่าแก้ข้อความตรงนั่น ผมก็เห็นด้วยอย่างที่ท่าน
ฝ่ายบริหารบอกว่าถูกต้องแล้ว ผมข้องใจอยู่อย่างที่ท่านจรูญบอกว่ามันไม่ชัดเจนว่าอยู่
พ้ืนที่ตรงไหน แต่ถ้าให้ดีก็ให้แก้เป็นว่าตําบลควนปริง มันก็ครอบคลุมหมด จะแก้ไข
หรือไม่ก็แล้วแต่ แต่วันนี้ผมอยากให้ผ่าน เหตุผลไม่กี่วันข้างหน้าเราก็ต้องทําข้อบัญญัติ
ก่อนทํา เจ้าหน้าที่ พนักงานบ้างต้องดําเนินงาน 2 -3 เดือน กว่าโครงการจะเข้า
ข้อบัญญัติได้ เลยฝากท่าประธานสภาฯด้วยนะครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ก่อนอื่นอยากรู้ว่าท่านฉลอง   ทองเรือง ท่านจรูญ  สีผมพูดไป อยากรู้ว่าจะแก้ไขหรือไม่ 

อยากรู้ก่อนครับ 
 

ประธานสภาฯ เมื่อกี้ท่านนายกฯได้ชี้แจงไปแล้วว่าทําถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว 
 

นายจรูญ   สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ผมก็อยากให้ประธานสภาฯพูดเองครับ ท่านคือประธานสภาฯ นายกฯก็คือนายกฯ 

ขอบคุณครับ เอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับท่านประธานสภาฯ ให้ลงมติแก้ไขแผน 3 ปีนี้
หรือไม่ หรืออยู่ที่ดุลพินิจของท่านประธานสภาฯให้แก้ไขข้อความตรงนั้นนะครับ หรือ
ท่านประธานสภาฯปรึกษาสมาชิกสภาฯก่อนก็ได้ 

 

ประธานสภาฯ แผนพัฒนาสามปีทุกโครงการก็ต้องเป็นของควนปริงซิครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ท่านประธานสภาฯครับ สิ่งที่ท่านจรูญพูดบางโครงการนี้ต้องการพ้ืนที่ เข้าใจละครับคง

ไม่ทําตําบลบางหมาก ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ พ้ืนที่ก็ควนปริงอยู่แล้วครับผม ผ่านขั้นตอนแผนหมู่บ้านมาแล้วจากแผน 3 ปี 5 ปีนี้เข้า
ข้อบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง มีท่านสมาชิกสภาฯเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม ถ้าสมาชิกสภาฯเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 ยกมือขึ้น
ครับ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  17 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
 
 

/ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ ขอนําปรึกษาที่ประชุมเรื่องต่อไปนี้ 
 5.1 การสํารวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการใช้เครื่องลงคะแนน

เลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรัง ขอความอนุเคราะห์ 
อบต.ตอบแบบสอบถามพร้อมลงคะแนนการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปให้สอบถาม
ความสมัครใจของประชาชน ส.อบต. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้มีความสมัครใจที่จะลงรับ
เลือกตั้ง ในส่วนของท่านสมาชิกสภาฯได้แจกใบสํารวจให้และส่วนหนึ่งของข้อความแล้ว
นะครับ เอกสารตามที่แจกไปแล้วว่าท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไร ในส่วน อบต.ได้แจก
ให้แก่ ส.อบต.ด้วยและสรุปให้ กกต.ต้นเดือนหน้าครับตามที่ได้รับเอกสารไปแล้ว 
5.2 การกําหนดการแข่งขันกีฬาควนปริงเกมส์ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 18 -29  
กรกฎาคม  2559 ถ้าท่านสนใจก็สามารถสมัครได้เลย การแข่งขันกีฬาควนปริงเกมส์ 
5.3 เรื่องการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจําปี 2559 
5.4 การจัดงานวันเด็ก ประจําปี 2560 
5.5 การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2559 
5.6 โครงการจัดงานพืชผัก ผลไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2559 
มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยหรือคิดเห็นในข้อความนี้บ้างไหมครับ  ขอเชิญท่าน
นายกฯครับ 

 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 อาจอ่านจากนี้ไม่ค่อยเข้าใจกัน ข้อ 1 เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งยังมีข้อกังขาอยู่ว่าใช้ได้ดี/

ไม่ดี คนนึงกด 2 ครั้งได้หรือไม่ ผมยังสงสัย เรื่องของเทคโนโลยีจะควบคุมได้หรือไม่ 
หรือควบคุมจากระยะไกลได้ไหม อยากให้เค้ามาสาธิตให้ดู ถ้าเรามีข้อกังขาผมจะอยาก
ให้เค้ามาสาธิตให้ดูสัก 1 วัน ดีไหมครับ มีข้อคิดเห็นอย่างไรครับ ส่วนเรื่องกีฬาก็อยาก
ให้ 18-29  กรกฎาคม  2559 เป็นวันหยุดยาว 5 วัน ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงนะ
ครับ นี่คืออยากให้ผ่านที่ประชุมความคิดเห็นร่วมกัน เรื่องงานเข้าพรรษาโอเคแล้วเป็น
งานประจํา ส่วนเรื่องงานวันเด็กเรื่องนี้อยากให้คิดเห็นว่าอยากให้จัดเหมือนเดิมหรือจัด
ร่วมกัน สรุปวันนี้เลย เพื่อให้คนเขียนโครงการปี 2560 ได้เลย อยากให้ทุกท่านตัดสินใจ
ร่วมกัน วันแม่ปกติ ส่วนวันพืชผักฯบางทีอาจจัดร่วมกับวันแม่ เดี๋ยวจะปรึกษาหารืออีก
ครั้งครับ อยากให้แสดงความคิดเห็น การกีฬากับวันเด็กเป็นหลักนะครับ 

 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยบ้างครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมว่าน่าจะให้เพ่ือนสมาชิกสภาฯทุกท่านไปคุยกับพ่ีน้องชาวบ้านก่อนแล้วค่อยมา

ประชุมอีกครั้ง ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ครับ 
 
 

/นายสุพจน์   ... 
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นายสุพจน์   แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ในวาระอ่ืนๆผมจะฝากท่านประธานสภาฯไปยังฝ่ายบริหาร เรื่องของสภาพถนนเป็นหลุม

เป็นบ่อเยอะ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอับดล   อาบูบาเกอร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ในเรื่องการก่อตั้งบ่อไว้น้ํา บ้านบังฝา เค้าอุทิศที่ดินให้เป็นส่วนรวม ผมจึงขอให้ละเว้น

การเก็บค่าน้ํา จึงขอปรึกษาเรื่องนี้ครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ   สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 วันเด็กคิดเห็นเช่นเดียวกับท่านฉลอง   ทองเรืองครับ ต้องไปประชุมกับชาวบ้าน จึงหา

ข้อสรุปไม่ได้ ส่วนเรื่องน้ําหมู่ที่ 1 จะแก้ที่เป็นจุดๆจะมีปัญหาอยู่จุดนึง 8 หลังไม่มีน้ําใช้
เลยเลยมาแจ้งฝ่ายบริหาร ดังนั้นอยากให้ฝ่ายบริหารแก้ไขจุดนั่นก่อนเพราะส่วนอื่นน้ํา
ไหลแล้ว 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 ครับ 
 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 จะถามเรื่องตัดงบของกีฬาควนปริงกับกีฬาบ้านนาป้อจะเรียนถามครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 อันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องงบที่ตัดตรับ เชิญท่านปลัดฯครับ 
 

นายเจตพล  ศรมณี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 มันไม่ใช่ญัตติไม่จําเป็นต้องบันทึก ไม่มีใครตัดงบใครเรื่องนี้ได้ยกร่างข้อบัญญัติปี 2559 

ต้องมีการตรวจสอบลักษณะใช้เงินอุดหนุน การใช้เงินอุดหนุนต้องระมัดระวัง เมื่อ
โครงการนี้เราส่งไปแล้วถูกตีกลับโดยอนุกรรมการจังหวัดไม่ให้ความเห็น เป็นเรื่องที่
ท้องถิ่นไปพิจารณาเอาเอง สพฐ.เขตต้องเห็นชอบโครงการ อบต.จึงจัดทําให้ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 โรงเรียนบ้านนาป้อก็ส่งหนังสือเรื่องตัดงบให้ผมดูเพ่ือมาเรียนทราบท่านปลัดฯ ผมก็

เข้าใจได้นะครับว่าไม่ต้องเข้าข้อบัญญัติก็ได้ ตอนท่านก็เอาขอมติต่อสภามาผมก็ยกมือให้ 
แต่พอจะเอาออกท่านก็ไม่ขอมติก็ควรปรึกษากันบ้าง ส่วนที่ 2 เรื่องน้ําอยากให้ฝ่าย
บริหารติดตามมากกว่านี้ว่าฝ่ายช่างซ่อมแซมยังไง ผลยังไงไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านมาด่า 
ส.อบต.อยู่แบบนี้ ไม่สมควร ขอบคุณครับ 

 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 งบที่ผ่านมาสมัยก่อนๆไม่เคยตัด พอถามคือเงินทําไปใช้ผิดประเภทนําไปจัดจ้างนําเงินไป

ซื้อรางวัลให้เด็กคือเรื่องแบบนี้สามารถตรวจสอบได้ มันกระทบต่อตัวเด็ก 
/นายปฎิภาณ  ... 
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นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 สาเหตุที่โดนตัดงบจากที่ฟังอาจารย์มาอยู่ที่การเขียนโครงการ เช่น คําบางคํา ของรางวัล

กับค่าตอบแทนต้องเขียนให้ถูกต้อง แค่นี้ผิดจากตัวโครงการ ข้อบกพร้องไม่เจอเดี๋ยวจะ
เอามาปรึกษาท่านปลัดฯดูอีกทีครับ 

 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ทุกคนก็มีเหตุผล จริงๆเราก็อยากอุดหนุนกิจกรรมทุกอย่างที่เก่ียวกับท้องถิ่นและเด็กๆ 

บังเอิญมีหนังสือท้วงติงจาก สตง. ห้ามอุดหนุนงบประมาณให้กับองค์กรอ่ืนที่มี
งบประมาณของตัวเองอยู่แล้ว เราเลยมาปรึกษากันถ้าจะอุดหนุนก็ต้องเกี่ยวข้องหน้าที่
ของเรา ท้องถิ่นเรามีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา อุดหนุนการทําโรงเรียน การกีฬา พวกเรา
ทําไม่ได้อยากให้เค้ามาแก้ไขเพราะงบอยู่ในปี 2559 ทําได้ตลอดเวลาต้องมาปรับปรุง
แก้ไขโครงการให้ถูกต้องเหมาะสม เดี๋ยวจะไปทําความเข้าใจกับ ผอ.อีกทีนึง เพื่อความ
ถูกต้อง 

 

ประธานสภาฯ นายกฯก็ชี้แจงไปแล้ว  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
 

นายจรูญ   สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เรื่องการตัดงบประมาณโรงเรียนบ้านนาป้อท่ีเพ่ือนสมาชิกสภาฯมาถาม อยากให้ ส.

อบต.ต้องหาข้อมูลให้ชัดเจน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
 

นายอาทิตย์  เสรีรักษ ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมจะสอบถามเรื่องโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต รายละเอียดของเนื้องาน

ดําเนินการถึงเมื่อไหร่ หมู่ที่ 6 บนควน หลัง มอ.ตรัง เรื่องน้ําเกิดปั๊มเสียบ่อยมาก จึง
ปรึกษาครับ ถ้าจะหาเรื่องปั๊มสํารองก่อนรอซ่อมได้ไหม 

 

ประธานสภาฯ ปัญหาเรื่องน้ําเป็นเรื่องสําคัญของหมู่ที่ 6,1,9 ตอนนี้เดือดร้อนจริง ขอเชิญท่านสมาชิก
สภาฯหมู่ที่ 8 ครับ 

 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เมื่อกี้ท่านจรูญพูดคือผมถามว่าผิดอะไร อธิบายเล็กน้อย อย่าตัดทีเดียวจาก 30,000 

เหลือ 25,000 ก็ได้ ทําหนังสือเตือนเค้าก่อน นั่นคือวิธีการครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ   สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอใช้สิทธิ์ถูกพาดพิง ที่เพ่ือนสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 ถามว่าผมผิดตรงไหน ผมใช้ให้ไปหา
ข้อมูลให้ชัดเจน มาพูดติดขัดอยู่ในเนื้อหาสาระ ผมไม่ได้ว่าท่านผิดนะครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
 

นายอาทิตย์   เสรีรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   เนื้อหาที่ผมถามไป ท่านประธานสภาฯยังไม่ได้ให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเลยครับ 
 

/นายปฎิภาณ  … 
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นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
คือท่านเป็นคนพูดลักษณะแบบนั้นนะครับ ผมเข้าใจว่าแค่สอบถามว่าเพราะอะไรถ้าท่ี
ต้องการรายละเอียดมาเอาที่บ้านผมแล้วกัน ส่วนที่ท่านนายกฯเอย ผอ.บ้านนาป้อ ถ้า
เค้าไม่เดือนร้อนจริงๆเค้าคงไม่เอาเอกสารทั้งชุดมาฝากถามให้หน่อย คนที่เอามาฝากคือ 
อาจารย์ปลัด กะเดช วางๆจะขอมาคุยกับปลัดฯด้วยแต่ก็ยังไม่มีเวลา ขอพูดแค่นี้นะครับ 
ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ เรื่องน้ําของหมู่ที่ 6 ด้วยนะครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เรื่องของปั๊มน้ําถ้ามีเรื่องติดขัดยังไงให้รีบแจ้งนะครับ เพราะปั๊มน้ําเรามีอยู่แล้วให้

ประสานกับเลขาฯตุ๊กได้ ส่วนของถนนที่จะทําบ้านกํานันสิทธิ์อยู่ที่พัสดุแล้ว แต่ขาด
ราคากลางอยู่ รอ ผอ.กองช่างมาวันที่ 1-2 วันสําเร็จได้ พูดถึง ผอ.ช่างคนใหม่เรียนเชิญ
ท่านที่ว่างมาต้อนรับท่านด้วยนะครับ ในวันที่ 1 นะครับ โครงการไม่ถึง 500 ,000 บาท 
น่าจะตกลงกันได้นะครับ ส่วนของ ผอ.โรงเรียนบ้านนาป้อจริงๆเราก็ไม่อยากจัดงบนะ
ครับ ถ้าไม่ผิดพัสดุกระจายงบประมาณนะครับ ยังอยากอุดหนุนอยู่แต่กองกลางเค้าตอบ
กลับมาแบบนั้นเราไม่สามารถดําเนินการได้ ดังนั้นอยากให้ ผอ. นําหนังสือมายืนยันได้
ว่าถูกต้อง รอหาวิธีการแก้ไขร่วมกันนะครับ 

 

ประธานสภาฯ อยากฝากไปยังฝ่ายบริหารเรื่องน้ํา 3 แยกน้ํายาง หมู่ที่ 6,9 ช่วยกําชับทางช่างด้วยนะ
ครับให้ทํางานอย่างจริงจัง น้ําไม่ไหล 2- 3 วันก็ถือเป็นความเดือดร้อนต่อชาวบ้าน อีก
เรื่องคือเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อท่ีห้วยนกดาในการสัญจรของนักเรียนก็มีผู้สัญจรไป
เยอะเกิดความยากลําบาก อยากให้แก้ไขเร่งด่วนเพื่อลดอุบัติเหตุ  ขอเชิญท่านสมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 2 ครับ 

 

นายทัตเทพ  เอียดนุ่น เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ช่วงวาระอ่ืนๆฝากเรื่องถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและไฟฟ้าที่เสาขาดหลายเสา ฝากถึงท่าน

รองพรชัยเรื่องที่ท่านรองพรชัย ตกลงกับ ผอ.สวนเรื่องน้ําขัง นี้ก็หน้าฝนแล้วเป็นหลุม
เป็นบ่อเยอะมาก ฝากท่านประธานสภาฯไปหานายกฯที่ท่านบอกว่าจะสร้างพระให้วัด
โคกมะม่วงจะสร้างให้วันไหนครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เรื่องพระเราประชุมกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว โคกสะท้อนและอาจารย์เอกมาที่ อบต. ไปหา

ห้องเย็นเจ้าภาพกฐินและ มอ.ตรัง ปรึกษาหารือท่านนายอําเภอเรียบร้อยแล้วแต่สมาชิก
สภาฯในพ้ืนที่ยังไม่ทราบก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วหละครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายสาธิต  ขันติ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ถนนห้วยเตียวเห็นในเฟสว่าจะมีการซ่อมแซมแต่ไม่รู้ว่าหน่วยงานของบริษัทรับซ่อมให้

หรือ อบต.ทําเอง รู้มาว่ามันมีประกันอยู่ ขอถามแค่นี้หละครับ ขอบคุณครับ 
 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านรองพรชัย เป็นเรื่องๆไปที่ท่านสมาชิกสภาฯเป็นห่วงครับ 
 

นายพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขออนุญาตชี้แจงจากเรื่อง 1.สภาพถนนภายในหมู่บ้านควนปริง ชี้แจงเป็นภาพรวม 

ตอนนี้อยู่ในขั้นออกแบบ สํารวจและประมาณการ ส่วนงบประมาณอยู่ที่ฝ่ายบริหาร
ดําเนินการ ส่วนเรื่องน้ําประปาไม่ไหล หมู่ที่ 1 วันก่อนให้กองช่างไปสํารวจดําเนินการ
อยู่ แต่สมาชิกสภาฯบอกว่ายังไม่เรียบร้อย เดี๋ยวจะรีบดําเนินการให้ ส่วนเรื่องไฟ
สาธารณะอยากให้สมาชิกสภาฯทุกหมู่ ถ้ามีไฟดับตอนนี้กองช่างมีการดําเนินการอยู่
ตอนนี้ สามารถแจ้งได้ทางเบอร์ผมหรือท่ี อบต.ควนปริง จากท่ีสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2 ฝาก
มาหน้าบ้านท่านผอ.สวนดี รอท่าน ผอ.กองช่างมา จะลงไปดําเนินการให้ เพราะผม
รับปากก็จริงแต่อยู่ในสมัยนี้ แต่ตอนนี้ 2 ปีกว่าอีก ถนนสายห้วยเตียว ม.7 วันก่อนได้ลง
พ้ืนที่พร้อมกับผู้รับเหมา ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 ให้ความสนใจในส่วนนี้ ผม
ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดในส่วนนี้ ทางผู้รับเหมาบริษัทหนึ่งอยู่ในระหว่างประกัน
สัญญารับผิดชอบให้ทําการซ่อมแซมทําเป็นช่วงๆที่มีปัญหา ทางกองช่างและผมได้ลง
พ้ืนที่ไปสํารวจแล้ว เอาสีไปพ่นว่าต้องซ่อมตรงไหนบ้าง ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 
7 ที่เป็นห่วง ผู้รับเหมาเข้ามาในพื้นที่ภายในอาทิตย์นี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ ท่านรองพรชัยก็ได้ชี้แจงครบถ้วนแล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยมีข้ออีกหรือไม่  ถ้าไม่

มีเมื่อประชุมครบวาระแล้ว ดังนั้นผมขอปิดการประชุมครั้งนี้นะครับ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 

ผู้จดบันทึกการประชุม 
 

 
 

นายอายันต์   จับปรั่ง 
เลขานุการสภาฯ อบต.ควนปริง 
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