
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2559 ประจ าปี 2559  (ครั้งที่ 2/2559) 

วันจันทรท์ี่  29  สิงหาคม  2559 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  จ านวน 17 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. นายอาทิตย์  เสรีรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

13. นายสุพจน์  แดงเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

14. นายสาธิต  ขันติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

15. นางสาวนัยนา  เอ็มเอ็ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

16. นายคมสัน  ชิตจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

17. นายอะหมาย  จับปรั่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
   

ผู้ลาประชุม  1  คน 
 1.นายปรีชา   เกลี้ยงรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  5  คน  
  1.นายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  2.นายพรชัย   สัญวงค ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  3.นางวิภา    สิริรักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  4.นายเจตพล   ศรมณี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  5.นางเพ็ญนภา   สังยวน  หัวหน้าส านักปลัดฯ 
  
   
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
  ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม เลขานุการสภาฯกล่าวรายงานต่อท่านประธานสภาฯ ว่า
สมาชิกฯมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาฯเปิดการประชุม 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ สวัสดีครับท่านฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม
ครับ  วันนี้ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2559 วันจันทร์ที่ 29  สิงหาคม  
2559  เวลา 09.30  น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

ประธานสภาฯ ให้ท่านสมาชิกสภาฯแก้ไขหน้าที่ 1 เพ่ิมชื่อท่านปลัด อบต.ไปด้วย และหน้าที่ 8 จาก 
นางจิตร   มากแก้วเป็นนางสายพิณ   หลีนะ นะครับ  

   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
   2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/2559  ครั้งที่ 1/2559 (เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2559) 
 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฉบับนี้บ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิกสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนปริง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/2559  ครั้งที่ 1/2559 (เมื่อวันที่ 14  
สิงหาคม  2559) ให้ยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม  รับรอง  16   เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาฯ 
    

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2560  

 

วาระท่ี  2 ขั้นพิจารณาแปรญัตติ    - ไม่มีการขอเสนอแปรญัตติ – 
 

ประธานสภาฯ ก็ถือว่าไม่มีการแปรญัตติจึงขอผ่านนะครับ 
 

พักการประชุม 5 นาทีครับ 
 

นายอายันต์   จับปรั่ง เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯท าการประชุมต่อครับ 
 

วาระท่ี  3  ขั้นพิจารณาลงมติ 
 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ทั้งฉบับให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ท่านสมาชิกสภาฯเห็นชอบให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  16   เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาฯ 
 
 

/ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ครั้งที่ 
2/2559 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในเปลว  หมู่ที่ 6 
งบประมาณ 626,000.-  บาท (หกแสนสองหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ตามท่ีต าบลควนปริงได้ใช้ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 รวม 27 ล้านกว่า

บาท ได้วางแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559 – 2561 แผนงาน .......................  โดยมี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาชาวบ้าน ผมจึงขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2559 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในเปลว  หมู่ที่ 6 งบประมาณ 626,000.-  บาท (หกแสนสอง
หมื่นหกพันบาทถ้วน)  

 

ประธานสภาฯ นายกฯได้เสนอญัตติไปแล้วนะครับ มีใครมีข้อเสนอบ้างครับ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
หมู่ที่ 4 ครับ 

 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ที่ยกขึ้นกล่าวคืออยากฝากท่านประธานสภาฯไปยังนายกฯ ถ้ามีครั้งหน้าชื่อสายที่ดูไม่

สวยงามไม่รื่นหู ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ตัวอย่างเมื่อก่อนสายข้างก าแพง มอ.ก็ได้
เปลี่ยนเป็นสายนครินทร์ 

 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ ท่านสมาชิกสภาฯอนุมัติ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในเปลว  หมู่ที่ 6 งบประมาณ 
626,000.-  บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ  16   เสียง 
   ไม่อนุมัต ิ  - เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ครั้งที่ 
2/2559 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอ ง
ชลประทาน หมู่ที่ 8 งบประมาณ 697,000.-  บาท (หกแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาท
ถ้วน) 

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ครั้งที่ 

2/2559 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 8 งบประมาณ 697,000.-  บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านสงสัยหรือซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ ท่านสมาชิก
สภาฯอนุมัติ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 8 งบประมาณ 697,000.-  บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
ให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ  16   เสียง 
   ไม่อนุมัต ิ  - เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ครั้งที่ 
2/2559 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางสั้น  เพ็ชรประสิทธิ์  หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
40,000.-  บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ครั้งที่ 

2/2559 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางสั้น  เพ็ชรประสิทธิ์  หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
40,000.-  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านสงสัยหรือซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ ท่านสมาชิก
สภาฯอนุมัติโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางสั้น  เพ็ชรประสิทธิ์  หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
40,000.-  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)ให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ  16   เสียง 
   ไม่อนุมัต ิ  - เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง คือ ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ครั้งที่ 
2/2559 โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 ,6 งบประมาณ 
178,400.-  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ครั้งที่ 

2/2559  โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4,6 งบประมาณ 
178,400.-  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามไหมครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  
หมู่ที่ 6 ครับ 

 
 

/นายสุพจน์  … 
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นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 จากระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560  ครั้งที่ 2/2559  โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 ,6 
งบประมาณ 178,400.-  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โครงการนี้จะ
จ ากัดบรรเทาทุกข์แก่ชาวบ้าน หมู่ที่ 4และ6 แต่จะก้าวก่ายในเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมอยู่
ในระเบียบหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านบริการว่าด้วยเรื่องการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ปี พ.ศ.2547 ข้อ 89 โดยพิจารณาให้ความส าคัญในด้านต่างๆคือสนับสนุนตามด ารัส 
เศรษฐกิจพอเพียงและเก่ียวกับการปรับปรุงและจัดท าแหล่งน้ าตามการเกษตร 
เช่นการท าฝาย แก้มลิง ท่อส่งน้ าหรืออีกโครงการจัดตั้งแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค เช่น 
ประปาหมู่บ้าน ถังเก็บน้ าบาดาล ถังเก็บน้ าสาธารณะ เป็นต้น ท่านประธานสภาฯที่
เคารพ การจ่ายขาดเงินสนับสนุนในระเบียบวาระที่  7 เพ่ือเอาเงินจ่ายขาดเงินสะสมไป
อุดหนุนจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาคของสาขากันตัง เป็นการน าเงินนี้ไปอุดหนุนของ
ประปาอีกครั้งนึง ไม่ทราบว่าเข้าการก้าวก่ายในการจ่ายขาดเงินสนับสนุนอีกไหม มันจะ
ถูกต้องหรือไม่ ผมอยากให้ท่านที่เป็นข้าราชการที่เข้าใจช่วยบอกพวกผมด้วย เพ่ือไม่ให้
ความผิดพลาดเกิดข้ึนได้ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
โครงการนี้เป็นโครงการที่ตั้งไว้ 178,400  บาท มันจะแยกเป็น 3 โครงการคือ1.ขยาย
เขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายสุชาติ  ธรรภากรณ์  
งบประมาณ 37,586 บาท 2.ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค  หมู่ที่ 6  บริเวณ
บ้านนางจิตร   มากแก้ว  งบประมาณ 52,856  บาท 3. ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา
ส่วนภูมิภาค  หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายจวน   บุญแก้ว  งบประมาณ 87,958  บาท ตาม
แบบที่สภาฯเขต5 เป็นผู้ออกแบบให้นะครับ โครงการนี้เป็นการจัดจ้างเอง ด าเนินการ
เอง แค่ขออนุญาตเชื่อมต่อประปาส่วนภูมิภาค เป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ าที่ใช้อุปโภค
บริโภคให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่ จากวิทยาศาสตร์พ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีแหล่งน้ าใต้ดิน งาน
ดังกล่าวเป็นการจัดจ้างของ อบต.ครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอขอบคุณท่ีท่านนายกฯได้ชี้แจงว่า อบต.ได้จัดจ้างเอง เมื่อ อบต.จัดซื้อจัดจ้าง กิจการที่ 
อบต.สามารถท าได้ ซึ่งโครงการนี้เป็นผลดีต่อชาวบ้านครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนจะซักถามอีกไหมครับ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

 
 

/นายปฎิภาณ  ... 
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นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สวัสดีครับ ผมสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 จากที่ผมฟังสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 พูดมา มันเป็น
เรื่องที่ดีแต่ผมอยากถามท่านว่าท่านถามช้าไปไหมครับ คืออุดหนุนช่วยกันออกไม่ใช่จัด
จ้างของ อบต.จ่ายเองทั้งหมด ผมเอะใจว่าเมื่อก่อนมีการจ่ายขาดเงินสะสมแต่ไม่มี
ค าถามนี้ ซึ่งโครงการนี้ หมู่ที่ 4และ6 ตรวจสอบแล้วไม่มีน้ าเลย ควรมีโครงการนี้เพ่ือ
อนาคตที่ช่วยชาวบ้านครับ  ขอฝากครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนจะซักถามอีกไหมครับ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมข้องใจว่าท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่  6 เอาเงินจ่ายขาดไปให้ประปาส่วนภูมิภาค
เหมาะสมหรือไม่ แต่จากท่ีสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 พูดว่าอนาคต ถ้าอนาคตเราควรวางแผน
ไว้เอาเงินจ่ายขาดมาใช้ไม่ได้หรอกในความคิดของผม ถ้าผิดพลาดประการใดช่วยบอก
ผมด้วย แต่บังเอิญพูดอนาคตมันอีกไกล เราจะเอาเงินตรงนี้มาจ่ายได้ไหม อยากให้ฝ่าย
บริหารใครที่เกี่ยวข้องช่วยชี้แจงด้วยว่าอนาคต ปัจจุบันจะเอาเงินจ่ายขาดได้ไหม 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขออนุญาตชี้แจง จากท่ีผมฟังมาไม่เข้าใจ ค าว่าอุดหนุน จัดจ้าง มันคือความหมายตรงตัว
ของมันอยู่แล้ว ส่วนเรื่องอนาคต เช่นถนนบ้านท่าน สายหมู่ที่ 3 มันไม่บุกเบิกมา 10 ปี 
ในอนาคตท่านจะอยู่ได้ไหม ท่านอยู่ไม่ได้ท่านจะเป็นจะตาย ดังนั้นท่านต้องเอาใจเค้ามา
ใส่ใจเราครับ อนาคตต้องมีการวางแผนครับ  ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
คือถามว่ามันผิดหรือไม่ผิด จ่ายได้หรือไม่ เงินอุดหนุนต้องจ่ายในตอนที่จ าเป็น อนาคต
เข้าแผนก็ได้ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทั้ง 2 ท่าน ชาวบ้านได้เลือกท่านมาให้มาบทบาทหน้าที่อย่างไร ท่านน่าจะ
รู้อยู่แล้วนะครับ  ขอบคุณครับ  ขอพักการประชุม 5 นาที 

 

พักการประชุม  5  นาที 
 

นายอายันต์   จับปรั่ง เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯท าการประชุมต่อครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ขอเชิญท่านรองประธานสภาฯครับ 
 

นายลวัต   เปาะทอง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
บังเอิญหมู่บ้านผมจะต้องใช้ประปาภูมิภาคเป็นอย่างมาก ผมขอขอบคุณครับ ฝ่าย
บริหารก็เล็งเห็นปัญหาตรงนี้  ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
 

/นายฉลอง  … 



-7- 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมเข้าใจเพ่ือนสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ว่าก่อนที่มีการยกมือขึ้นตรงนี้ อยากให้มีตัวบท
กฎหมายมารองรับ การจ่ายขาดเงินสะสมมันผิดหรือไม่ ท่านได้ท าเพ่ือเพ่ือนสมาชิกสภา
ฯทุกคนแล้วครับ ขอบคุณท่านนายกฯที่ท่านได้ชี้แจงว่าไม่ได้อุดหนุนประปาและ 
นายปฎิภาณที่ได้พูดอธิบาย ผมจะขอพูดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตัวบทกฎหมาย ขอบคุณ
ครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
มีสมาชิกสภาฯบางท่านพูดว่ามายุ่งเรื่องหมู่บ้านเพ่ือนท าไม หมู่ที่ 1,4,6,9 ใช้น้ าร่วมกัน
อยู่ น้ าหมู่ไหนขาดก็เอามาท่ี หมู่ที่ 1 ดังนั้นควรคิดว่าเราคือสมาชิกสภาฯควนปริงดีกว่า
ว่าท่านอยู่หมู่ไหน 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายสาธิต  ขันติ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค  ทุกเรื่องที่ผ่านกลั้นกรองกฎหมาย
มาแล้ว สรุปว่าผมเห็นด้วยนะครับ 

 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี  7 อยู่ท่ีดุลยพินิจของท่านสมาชิกสภาฯนะครับ มีท่านสมาชิกสภาฯท่าน
อ่ืนอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯอนุมัติโครงการขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4,6 งบประมาณ 178,400.-  บาท (หนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  อนุมัต ิ  15   เสียง 
   ไม่อนุมัต ิ  - เสียง 

งดออกเสียง  2  เสียง คือ ประธานสภาฯและนายสาธิต  ขันติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯมีเรื่องฝากถึงฝ่ายบริหารไหมครับ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมมีปัญหาเรื่องน้ า ถังกรองน้ ามันดัน ทาง อบตได้ด าเนินการ.ยกไปแล้วก็น ามาใส่กลับ

แล้วแต่เชื่อมน้ าเข้าไม่ได้เชื่อมน้ าออก นี้คือปัญหาครับ น้ าไม่ไหล 2 วัน ท่านรองนายกฯ
ได้เอายางไปจุกไว้ท าให้แรงดันน้ าไม่เท่ากัน น้ าไหลได้ 1 ชั่วโมงเกิดไฟดับน้ าก็ไม่ไหล 
ฝากให้เข้าไปดูให้ด้วยนะครับ เข้าสู่วันที่ 3 แล้ว ส่วนเรื่องถังกรองน้ าช่วยไปท าใหม่ 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เรื่องที่เกิดขึ้น ทางกองช่างยอมรับในความผิดพลาด ตอนนี้ทางกองช่างได้ด าเนินการ

แก้ไขต่อเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น้ าเป็นปกติแล้ว ขอบคุณครับ 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   หลุมบ่อข้าง อบต.ขยายเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อยากให้พนักงานไปซ่อมครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตอนนี้ถนนที่หลุมบ่อและการตัดหญ้าข้างทางได้ส ารวจอยู่ ดังนั้นอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการอยู่ครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ  สีผม  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณท่านฝ่ายบริหารทุกครั้ง เมื่อครั้งก่อนพูดถึงถังน้ า แจ้งฝ่ายบริหารได้จัดให้ได้

อย่างรวดเร็ว น้ าก็ได้ใช้กัน มันปัญหาเครื่องที่เชื่อมและฝ่ายบริหารก็ได้แก้ไข ส่วนเรื่อง
ถนนแถวหน้าบ้านผมก็เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ อยากให้แก้ไขรวดเร็วหน่อย 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 คลองกลาง  ฝ่ายช่างทางหลวงก็ด าเนินการอยู่ แต่ผมอยากให้ฝ่ายบริหารช่วยด าเนินการ

รวดเร็วด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เรื่องถนนเป็นหลุมบ่อ ผมได้สั่งกองช่างให้สั่งวัสดุยางมะตอยใหม่ อันเก่ามันหมดแล้ว

แล้วจะรีบด าเนินการให้เร็วที่สุด ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯที่ช่วยเป็นหูเป็นตาและช่วย
ดูแลเป็นห่วงเป็นใยของชาวบ้าน ส่วนเรื่องที่สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ได้พูดเรื่องถนนช ารุด
บริเวณใกล้คลองกลาง ติดต่อกับบางหมาก หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 2 ตอนนี้ติดต่อไปยังกรม
ทางหลวงชนบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วน าไวนิลแผงกั้นแล้ว เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง
อย่างระมัดระวัง แล้วจะเร่งให้ด าเนินการให้เร็วขึ้น ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ครับ 
 

นายณรงค์   รักราวี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ไฟฟ้าส่องสว่าง ช่างได้ซ่อมแซมไปบางส่วน เหลืออีกบางส่วน ผ่าน 2-3 อาทิตย์แล้วเลย

อยากตามกองช่างมาด าเนินการให้แล้วเสร็จ ขอฝากด้วยนะครับ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายสาธิต   ขันติ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมได้ข่าวดีจากฝ่ายบริหารและอยากให้ท่านช่วยด าเนินการไฟที่สนามบินด้วยนะครับ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดอีกบ้าง ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้ เมื่อประชุมครบระเบียบวาระการ
ประชุมแล้ว ส าหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ  

/ปิดประชุม… 
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ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 

ผู้จดบันทึกการประชุม 
 

 
 

นายอายันต์   จับปรั่ง 
เลขานุการสภาฯ อบต.ควนปริง 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่         เดือนกันยายน  พ.ศ.2559 
 

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

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


