
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2559 ประจ าปี 2559  (ครั้งที่ 1/2559) 

วันจันทรท์ี่  22  สิงหาคม  2559 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

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

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

6. นายทัตเทพ  เอียดนุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

7. นายณรงค์  รักราวี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

8. นายอับดล  อาบูบาเกอร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

9. นายอีน  วงศมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

10. นายฉลอง  ทองเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

11. นายประดับ   สั้นเต็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

12. นายปรีชา   เกลี้ยงรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

13. นายอาทิตย์  เสรีรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

14. นายสุพจน์  แดงเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

15. นายสาธิต  ขันติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

16. นางสาวนัยนา  เอ็มเอ็ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

17. นายคมสัน  ชิตจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

18 นายอะหมาย  จับปรั่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  5  คน  
  1.นายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  2.นายพรชัย   สัญวงค์  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  3.นางวิภา    สิริรักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  4.นายเจตพล   ศรมณี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  5.นางเพ็ญนภา   สังยวน  หัวหน้าส านักปลัดฯ 
  
   
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม เลขานุการสภาฯกล่าวรายงานต่อท่านประธานสภาฯ ว่า
สมาชิกฯมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาฯเปิดการประชุม 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ สวัสดีครับท่านฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม
ครับ  วันนี้ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 วันจันทร์ที่ 22  สิงหาคม  
2559  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

ประธานสภาฯ    - ไม่มี -  
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
 

ประธานสภาฯ   - ไม่มี -   
    

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2560  

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 เพ่ือพิจารณาให้เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับสภาบริหารท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ตาม
เอกสารที่แนบนะครับ 

 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560ไปแล้วนะ
ครับ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ครับ 

 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตามท่ีมีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาป้อ  ถนนสายคลองชลประทานยังไม่ได้
ผ่านประชาคมหมู่บ้าน แต่ไม่เป็นไร ที่ต้องการจริงๆคือสายหลักคือสายโรงยางที่ซื้อไม้
ยาง อยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงหน่อยครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ถนนสายเลียบคลองชลประทานก าลังออกแบบ มีการลงพ้ืนที่ส ารวจวัดพ้ืนที่เพ่ือ
ออกแบบ จะใช้เงินสะสมจ่ายขาดท่ีเหลือสี่ถึงห้าล้านบาทอยู่ คงไม่เกิน 1-2 เดือน  
 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯได้ชี้แจงไปแล้ว มีเพื่อนสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนมีข้อสงสัยอีกไหมครับ  ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ครับ 

 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมสงสัยโครงการซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 8 ตรงไหนของหมู่ที่ 8 ครับ จากที่ฝ่ายบริหาร

ชี้แจงเมื่อกี้ผมขอเสริมนิดหนึ่งนะครับว่าที่ท่านคมสันกล่าวว่าไม่ได้อยู่ในแผนของ  
หมู่ที่ 8 ไม่ได้ท าประชาคม ผมเข้าใจว่ามันไม่ได้ท าประชาคมแต่อยู่ในแผนโดยผู้บริหาร
จัดตั้งขึ้นมา มันก็ได้แล้วมันเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมไม่ค่อยเข้าใจค าถามนะครับ แต่น าไปสู่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบ

คลองชลประทาน ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561 ฝ่ายบริหารเล็งเห็นความส าคัญ 
ขอบคุณครับ แต่จากท่ีท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ถามผมยังไม่เข้าใจครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 จากที่ถามเม่ือกี้คือเรื่องโครงการซ่อมแซม มันไม่มีหน้า แต่มันอยู่ในเรื่องงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 คือผมตั้งค าถามว่ามันอยู่จุดไหนของหมู่ที่ 8 บ้านนาป้อ  
แค่นั้นแหละครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   จาก 3 แยกกุโบร์ไปออกถนนเลี่ยงเมืองเลี้ยวขวาไปออกชาพะยอมครับ 
 

ประธานสภาฯ  ท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ 
 

นายเจตพล   ศรมณี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

พักการประชุม 5 นาที 
 

นายอายันต์   จับปรั่ง เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯท าการประชุมต่อครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตามที่ผมเสนอญัตติเรื่องเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ขออนุญาตอ่านรายละเอียด ฐานะการคลังของ อบต.ควนปริง  
พ.ศ.2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2559 มีดังนี้ 
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริงอีก
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริงจึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 
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1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 25,820,5587.42 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 11,801,929.44 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,716,726.51 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน0โครงการรวม0.00บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

(1) รายรับจริง จ านวน 19,310,831.15 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร      จ านวน 1,965,461.87  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จ านวน 771,208.15  บาท

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จ านวน 725.00   บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน 246,646.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน 183,000.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน     จ านวน  0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน 11,844,245.13   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน 4,299,545.00  บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 9,559,951.00 บาท   
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 18,864,655.34 ประกอบด้วย      
 งบกลาง       จ านวน  580,325.58  บาท 
 งบบุคลากร      จ านวน  8,382,973.77  บาท 
 งบด าเนินงาน      จ านวน  6,807,933.96  บาท 
 งบลงทุน      จ านวน  1,248,971.91  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น      จ านวน  0.00  บาท  
 งบเงินอุดหนุน      จ านวน  1,844,450.12  บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 7,758,062.00 บาท  
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 704,000.00 บาท      
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท      
รายละเอียดอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯดูรายละเอียด ถ้ามีอะไรอยากถามเชิญถามได้เลยครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯได้ชี้แจงเพ่ิมเติมไปแล้ว มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ครับ 

 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เป็นอันว่าท่านนายกฯแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 ในครั้งนี้ผมอยากให้

เพ่ือนๆสมาชิกสภาฯให้ช่วยตรวจทาน ที่อยู่ในมือท่านก่อนจะรับหลักการในอนาคตหาก
ตกหล่นไปจะโวยวายได้ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ผมขอมติต่อที่ประชุมครับ 
 

มติที่ประชุม  รับหลักการ  16 เสียง 
   ไมห่ลักการ   -  เสียง 
   งดออกเสียง   1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตามระเบียบข้อ 103-107 ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน 

 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรมการแปรญัตติครับ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  
หมู่ที่ 4 ครับ 

 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านสาธิต  ขันติ  มีผู้รับรอง 2 คนครับ 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรอง 2 คนครับ 
 

นายสาธิต  ขันติ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอสละสิทธิ์ครับผมไม่ค่อยมีความรู้อะไรเลยครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ 
 

นายลวัต  เปาะทอง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอชื่อนายจรูญ   สีผมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 

นายจรูญ   สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ผมขอสละสิทธิ์ครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ เชิญสมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ 3 ครับ 

 

นายอับดล  อาบูบาเกอร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอเสนอนายสุพจน์  แดงเรือง ครับ 
 

นายสุพจน์   แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอสละสิทธิ์ ผมอยากให้น้องๆได้มาท างานตรงนี้ จะได้ไขว้คว้าหาความรู้จากการ

ท างานตรงนี้จะได้ปฏิบัติ ครั้งก่อนผมได้ท าให้ครั้งหนึ่งแล้ว 
 

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 

นายปรีชา   เกลี้ยงรัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอนายอาทิตย์    เสรีรักษ์  ครับ 
 

ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 

นายอาทิตย์  เสรีรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอสละสิทธิ์ครับ 
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ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอชื่อนายอะหมาย  จับปรั่ง  มีผู้รับรอง 2 ท่นคือนายคมสัน  ชิตจันทร์และ 

นายสาธิต  ขันติ ครับ 
 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯรับรอง 2 ท่าน มีท่านสมาชิกสภาฯเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้า
ไม่มี ที่ประชุมเห็นชอบนะครับ ต่อไปให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 

 

นายสาธิต  ขันติ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอชื่อนายณรงค์   รักราวีครับ 
 

นายณรงค์  รักราวี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอสละสิทธิ์ครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ครับ 
 

นายอับดล  อาบูบาเกอร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอชื่อนานฉลอง  ทองเรือง ครับ  ผู้รับรอง 2 ท่านคือ นางสาวนัยนา  เอ็มเอ็ม

และนายอะหมาย  จับปรั่ง 
 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี ที่ประชุมเห็นชอบนะครับ 
ต่อไปให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอเสนอชื่อนายอับดล   อาบูบาเกอร์ครับ 
 

ประธานสภาฯ มีผู้รับรอง 2 ท่านครับ คือ นายณรงค์  รักราวีและนายสาธิต  ขันติ  มีท่านสมาชิกสภาฯ
เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี ที่ประชุมเห็นชอบนะครับ  เมื่อสมาชิกสภาฯเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติครบ ทั้ง 3 ท่านแล้วนะครับ ผมขอมติต่อที่ประชุม ท่านสมาชิก
สภาฯเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 3 ท่าน ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง คือประธานสภาฯ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องฝากถึงฝ่ายบริหารบ้างไม่ครับ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ 4 ครับ 

 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมอยากให้พักการประชุม 5 นาทีครับ เพื่อให้คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือกัน 

ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ พักการประชุม 5 นาทีครับ 
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นายอายันต์  จับปรั่ง เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯประชุมต่อครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาสภาฯครับ คนที่แปรญัตติได้ต้องเป็นคนที่อภิปรายในสภานะครับ 
ก าหนดการยื่นญัตติต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  ที่ประชุมเห็นชอบครับ มีเรื่องจะฝาก
ฝ่ายบริหารฯไหมครับ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 

 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอฝากไปยังประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาฯสภาฯ ทั้ง 3 ท่าน อยากให้ท่าน

ท าหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น ท าให้ดีกว่านี้ ปีที่ 3 แล้วให้คล่องกว่านี้ ขอฝากด้วย
ครับ  

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ   สีผม เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 มีเรื่องสอบถามฝ่ายบริหาร ที่เกาะปริงน้ าไม่ไหล 3 ชั่วโมง ผมไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น ปูนมัน

เต็ม ผู้รับเหมาเอาออกมาไม่ได้ จะถามฝ่ายบริหารว่าจะแก้ไขอย่างไรครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขออนุญาตให้ ผอ.กองช่างไปตรวจสอบนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ท่านนายกฯได้ชี้แจงไปแล้วครับ  ขอเชิญท่าปลัดฯครับ 
 

นายเจตพล   ศรมณี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ............................ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมอยากติดตามเรื่องเคลื่อนย้ายห้องน้ าลอย ว่ามีแนวทางแก้ไขบ้างหรือยัง ทางฝ่าย

บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบครับ 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ในกรณีที่สอบถาม เนื่องจากแพทย์ต าบลได้มาปฏิบัติงาน เรื่องดังกล่าวฝ่ายบริหารก็

ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยให้แพทย์ประจ าต าบลตรวจสอบดูว่ามีผู้ใช้อยู่เท่าไหร่และสอบถาม



ว่าเหมาะสมอยู่ตรงไหนแต่ก็ยังไม่ได้ค าตอบที่ชัดเจน แค่นั้นแหละครับ ขอบคุณท่าน
ประธานสภาฯครับ 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมก็ขอกราบขอบพระคุณทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ที่ท่านไม่ปล่อยปละละเลย

ที่ช่วยด าเนินการให้ ผมได้รับร้องเรียนเรื่องนี้หลายครั้ง เมื่อไม่ได้รับการแก้ไขก็ต้องน า
เรื่องเข้าสภาแบบนี้แหละครับ เพ่ือให้สภาได้รับรู้และผู้รับผิดชอบรับทราบ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายสาธิต  ขันติ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขออนุญาตเรื่องถนนสายห้วยเตียวครับ ผมคิดว่าความหวังของชาวบ้านเรื่องนี้คงหมด

หวังไปแล้วนะครับ มันเลยเวลามานานแล้ว ผมทนแรงกดดันขางชาวบ้านไม่ไหว ผมขอ
อนุญาตเรี้ยไรจากชาวบ้าน ผู้ใจบุญร่วมมือมาซ่อมถนนสายห้วยเตียวเพราะผมไม่มี
ความหวังจากฝ่ายบริหารชุดนี้แล้ว ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ครับ 
 

นายประดับ   สั้นเต็ง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ส้วมนี้ใช้เฉพาะช่วงน้ าท่วม ช่วงไม่ใช่ก็ยกกลับไปก็จบ มันพ้นเวลามา 4-5 ปีแล้ว อีกเรื่อง

หนึ่งที่ท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 หมดความหวังจากฝ่ายบริหารถนนโคกสะท้อน–หมู่ที่ 8 
หลุมเยอะ ไฟฟ้าดับหลายสาย ช่วยแก้ปัญหาด้วยนะครับ ผมฝากด้วย ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่าบริหารชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขออนุญาตย้ าเรื่องส้วมลอย เราไม่สามารถยกออกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะชาวบ้านก็อยากจะ

ใช้อยู่ เราเป็นแค่คนกลาง มันไม่ใช่หน้าที่แต่ผู้น าท้องถิ่นต้องแจ้งก่อนถึง อบต. สามารถ
ด าเนินการได้ ส่วนเรื่องของหมู่ที่ 7 ขอให้ชาวบ้านรอระยะหนึ่งเพราะมีปัญหาเรื่องการ
จ่ายเงินงบประมาณและอยู่ในขั้นตอนด าเนินการ ต้องขอโทษสมาชิกสภาฯด้วยนะครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ครับ 
 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมมีเรื่องหลายเรื่องคือวันก่อนปีที่แล้วที่ผมได้ยื่นญัตติตั้งกรรมการประกอบการ

ประกอบการสวนของหมู่ที่ 8 เด็กเรียน 40 คน ถือว่าผ่าน 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านรองประธานสภาฯครับ 
 

นายลวัต   เปาะทอง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 สายวังเรียน ฝากฝ่ายบริหารอยากให้ช่างไปปักอาณาเขตให้ชัดเจน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 
 
 



 
 

-9- 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณผู้บริหารเรื่องถังขยะ ทุกทียื่นไป 3 ปี ตอนนี้ด าเนินการให้เรียบร้อยแล้ว คิดว่า

คงได้ครบทุกใบ อีกเรื่องหนึ่งผมมีแนวคิดตั้งนานแล้วได้ชวน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  
นายอะหมาย  จับปรั่งไปขอพันธ์ไม้ อยากให้ฝ่ายบริหารรับรองในการขอพันธ์ไม้ อันนี้
คืออยากปรึกษา ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารคิดว่าอย่างไร ผมอยากได้ต้นโกสน 500 ต้น โดย
ไม่ต้องซื้อนะ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านรองนายกฯครับ 
 
นายพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ในกรณีที่สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เรื่องพันธ์ไม้เพาะเนื้อเยื่อ โดยก่อนหน้า อบต.ควนปริง 
ได้รับความร่วมมือที่ดีเสมอมาจาก ผอ.ศูนย์เพาะเนื้อเยื่อ ส่วนเรื่องนี้เคยประสานแต่
ติดขัดงบประมาณ ต้องใช้งบประมาณในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้องเป็น อบต.ต้องจ้าง
เพาะช าแต่ในส่วนของต้นสะตอ ผักสวนครัว ผมรับรองว่าขอได้หรือตามความเหมาะสม 
ทางฝ่ายบริหารสามารถติดต่อได้ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดอีกบ้าง ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้ เมื่อประชุมครบระเบียบวาระการ
ประชุมแล้ว ส าหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ  

 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 

ผู้จดบันทึกการประชุม 
 

 
 

นายอายันต์   จับปรั่ง 
เลขานุการสภาฯ อบต.ควนปริง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่         เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2559 
 

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

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

 

 


