
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2559 ประจ าปี 2559  (ครั้งที่ 1/2559) 

วันศุกร์ที่  23  ธันวาคม  2559 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

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

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

5. นายณรงค์  รักราวี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

6. นายทัตเทพ  เอียดนุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
7. นายอับดล  อาบูบาเกอร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

8. นายอีน  วงศมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

9. นายฉลอง  ทองเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
10. นายประดับ   สั้นเต็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

11. นายปรีชา   เกลี้ยงรัตน์ 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.นายลวัต   เปาะทอง   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  4  คน  
  1.นายพรชัย   สัญวงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  2.นางวิภา    สิริรักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  3.นางภรภัทร   หมินหลัง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  4.นางเพ็ญนภา   สังยวน  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
  
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม เลขานุการสภาฯกล่าวรายงานต่อท่านประธานสภาฯ ว่า
สมาชิกฯมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาฯเปิดการประชุม 
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ประธานสภาฯ สวัสดีครับท่านฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม
ครับ  วันนี้ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลควนปริง  
สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 วันศุกร์ที่  23  ธันวาคม  
2559  เวลา 10.00  น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเดินทางไปอบรมเพ่ือมาพัฒนาในต าบลควนปริง ให้ท่านไปดู
รายละเอียดได้ที่ส านักปลัด อบต.ครับ 

   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
   2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2559  ครั้งที่ 1/2559 (เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2559) 
 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฉบับนี้บ้างไหมครับ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิกสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนปริง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2559  ครั้งที่ 1/2559 (เมื่อวันที่  30  
พฤศจิกายน  2559) ให้ยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม  รับรอง  14   เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 

งดออกเสียง  2  เสียง คือ ประธานสภาฯและนายฉลอง   ทองเรือง 
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่านคือนายประดับ   สั้นเต็ง  ลาการประชุม 1 ท่านคือ 
นายลวัต   เปาะทอง 

    

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
 3.1 นายคมสัน   ชิตจันทร์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 (ผู้เสนอกระทู้ถาม) 
 กระทู้ถามที่ 1 เรื่องโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบคลอง

ชลประทาน หมู่ที่ 8 
 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมจะถามเรื่องถนนคอนกรีตปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก สายเลียบคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 8 สาเหตุที่สร้างถนนไม่เต็มสาย ระยะทางที่ขาด 15 เมตร อยากขอค าชี้แจงว่าเกิด
ปัญหาตรงไหน ชาวบ้านเขาถามผมมาว่าสมาชิกสภาฯมีนอกมีในหรืออย่างไรบ้าง ผม
ตอบว่าไม่ใช่ เขาวัดผิดไป เชิญชี้แจงด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขอบคุณสมาชิกสภาฯ หมู่ที่  8 ครับ ที่เป็นธุระและเป็นตัวแทนของหมู่ ที่  8 ครับ

โดยเฉพาะถนนสายเลียบคลองชลประทาน ยาว 153 เมตร กว้าง 5 เมตร รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 765  ตารางเมตร เป็นแอลฟัลติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร  งบประมาณ 
198,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวพ้ืนที่ด้านหน้าเราออกแบบไว้แค่นั้น  

 
/ด้านหน้าเรา… 
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ด้านหน้าเราก าลังปรึกษาหารือกับโรงงานไม้ยางพาราเพราะเขาต้องเอาสิบแปดล้อเข้า
ออกจะมีปัญหากับทาง อบต.ควนปริง ถ้าลาดยางให้ครบเกินกว่านี้มันจะมีปัญหาเรื่อง
ของการน ารถเข้าเพราะ อบต.ควนปริงของเราไม่ให้น ารถเกิน 12 ตันวิ่งครับ ถ้าเกิดท า
เสร็จแล้วจะมีปัญหาเรื่องรถวิ่งถนนก็พังแล้วจะมีปัญหากับการตรวจสอบของ สตง. อีก
อย่างเป็นพ้ืนที่เขตถนนแขวงการทางเพราะฉะนั้นเราจึงออกแบบไว้แค่ความยาว 153 
เมตร แล้วได้รับอนุเคราะห์จากผู้รับเหมาอีก 15 เมตร เป็น 168 เมตร ซึ่งผู้รับเหมาท า
เกินแบบที่ให้ไว้ 153 เมตร แต่ยังไม่ครบพ้ืนที่ที่เราให้รถเข้า แค่นั้นครับ 

 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เล็กน้อยครับ 
 

นายปฏิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
คือผมสงสัยคนตั้งกระทู้ถามจนถึงคนตอบค าถามคือผมอยากให้รู้ว่าการท าถนนปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟัลติกสายเลียบคลองชลประทานระยะยาวเท่าไหร่ กว้าง เท่าไหร่และ
งบประมาณเท่าไหร่ให้ตอบให้ถูกครับ ระยะทางจริงๆนะครับ 329.00 เมตร  กว้าง 5.00 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,645.00 ตารางเมตร งบประมาณทั้งหมด 697 ,000  
บาท นี่คือเอกสารสอบราคาจ้างว่าผู้บริหารได้ท าตามนี้ไหมครับ ฟังแล้วส่วนที่ท ากับ
เอกสารสอบราคาจ้างมันอาจคลาดเคลื่อนครับผม 

 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอบคุณสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับที่เตือนโครงการเมื่อตะกี้เป็นโครงการข้อบัญญัติ 
โครงการของหมู่ที่ 8 เป็นงบจ่ายขาดเงินสะสม เอกสารเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เอามาให้ แต่
ถนนสายนั้นผู้รับเหมาเพ่ิมขึ้นมา 15 เมตร แต่ข้างหน้าเว้นไว้นอกเหนือจากโครงการที่
เขียนแบบไว้ เพราะที่พูดกันว่าถ้าเราท าเราไม่ให้รถพ่วงวิ่งเพราะจะเป็นปัญหากับ สตง. 
ตรวจสอบว่าท าไมถนนพังเร็ว ซึ่งจะเป็นผลต่อเนื่องกับท้องถิ่นเรา แต่โดยหลักการแล้ว 
ผอ.กองช่างได้ออกแบบไว้แล้วเพ่ือจะซ่อมแซมข้างหน้าที่เป็นหลุมเป็นบ่อครับ  โดย
หลักการแล้วผู้ตรวจโครงการประชาคมของหมู่ที่ 8 ไปตรวจสอบแล้ววัดกัน ผมอยู่ใน
เหตุการณ์ด้วยครับ ครั้งนั้นเกินมา 15 เมตรจริงๆ ตามท่ีเราขอครับ 

 

ประธานสภาฯ   3.2 กระทู้ถาม นายอะหมาย   จับปรั่ง  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 ผู้เสนอกระทู้ถาม 
   กระทู้ถามที่ 1 เรื่องจ านวนนั่งร้านและราคาและวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อ  

กระทู้ถามที่ 2 เรื่องรายละเอียดการตัดหญ้าไหล่ทาง งบประมาณ 2559 ต้องการ
ทราบว่ามีการด าเนินการไปถึงไหนและใครเป็นผู้รับเหมาและท าไมในแต่ละปีท างาน
ไม่เคยเรียบร้อย เช่นตัดหญ้าสูงเกินไปและอุปกรณ์ผู้รับเหมาไม่ได้มาตรฐานท าให้แต่
ละปีต้องเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ 

 

นายอะหมาย  จับปรั่ง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ที่ผมตั้งกระทู้ถามนี้ว่านั่งร้านที่ซื้อจ านวนกี่ชุด งบประมาณเท่าไหร่ วัตถุประสงค์เพ่ือ
อะไร กระทู้ถามที่ 2 อยากรู้รายละเอียดการตัดหญ้าไหล่ทางงบประมาณปี 2559 ซึ่ง
กระผมขอขยายความเรื่อง การจัดซื้อนั่งร้าน การจัดซื้อนั่งร้านนี้ซื้อมาเพ่ืออะไร มีข้อ
สงสัยอยู่ว่าเอามาเพ่ือประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาหรือไม่ กระทู้ถามที่ 2 การตัดหญ้าไหล่
ทาง ปี2559 นี้มันรกทั้งต าบล อยากทราบว่ามันอยู่ที่ไหนงบที่ตั้งไว้ ขอบคุณครับ 
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นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขออนุญาตชี้แจงเรื่องนั่งร้านเป็นข้อบัญญัติปี 2560 เพ่ือจ่ายเป็นการจัดซื้อนั่งร้าน
จ านวน 20 ชุด จัดซื้อโดยราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคาก าหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ครับ แผนพัฒนา 3 ปี อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562 วันที่ 29 หน้า  
3-72 งบพัฒนาที่ตั้ง 60,000  บาท งบที่ซื้อจริงเป็นของกองช่าง นั่งร้าน 20 ชุด ชุดละ 
1,950  บาท รวมแล้วเป็นเงิน 39,000  บาท รวมเบ็ดเสร็จเปอร์เซ็นเป็นเงิน 41 ,730  
บาท งบคงเหลือ 60,000 บาท เป็นเงินสะสมต่อไป ส่วนเรื่องตัดหญ้าข้างไหล่ทางปี 
2559 เราไม่ได้ตั้งงบประมาณการตัดหญ้าไว้แต่ว่าเราน าเงินจ้างเหมาทั่วไปของกองช่าง
มาใช้ 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ตัดหญ้าสองไหล่ทางสายมิ่งเมือง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 กว้าง 
1.5 เมตร ระยะทาง 2 ,700  เมตร  มีพ้ืนที่ 8,100  ตารางเมตร งบประมาณใช้ไป 
8,460  บาท คิดเป็นตารางเมตรเมตรละ 1.66 บาท ครั้งที่ 2 ตัดหญ้าสายห้วยโคลน
หนองไทร กว้าง 1.5 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 5,400 ตารางเมตร 
งบประมาณใช้ไป 3,240  บาท คิดเท่ากันคือ 1.66 บาท งบประมาณ ปี 2559 ใช้ไป 
8,100 บาท คือไม่ใช้งบประมาณตัดหญ้า ใช้งบทั่วไปกับงานอ่ืนๆ ตัดหญ้าทั้งปีใช้ไป 
8,100  บาท ส่วนของปี 2560 นี้ กองช่างเสนอมาแล้วทั้งหมด 4,400.95  บาท รวม 30 
สาย ทั้งต าบลแต่ผมยังไม่ได้อนุมัติแต่ยื่นไปห้องปลัดแล้ว ก าลังศึกษารายละเอียดว่ามัน
คุ้มค่าหรือเปล่า 

 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฏิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 อยากรู้ว่าท าไมท าเฉพาะหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7   หมู่ที่ 1 สายมิ่งเมืองและหมู่ท่ี 7 สาย 

ห้วยโคลน-หนองไทร  ผมตั้งค าถามว่าควนปริงมีถนนหลายสายท าไมจึงท าเฉพาะหมู่ที่ 1
และหมู่ที่ 7 และท าไมไม่ได้ผลลุล่วงเรียบร้อยแล้วครับ กรรมการตรวจรับใช้มาตรฐาน
การตรวจรับงานอย่างไรครับ 

 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ที่ท าไม่ไดเ้ลือกนะแต่ท าโดยเฉพาะการนั้นๆ ตอนส ารวจไปวันนั้นวันแม่ หมู่ที่ 4 เขาก็ท า

แล้ว อีกส่วนหนึ่งเขาก็ท าแล้ว หมู่ที่ 7 ด้านหน้าก็ท าแล้วแต่ยังเหลือที่ชาวบ้านยังไม่ได้
ท าเลยตัดสินใจใช้งบจ้างเหมาตรงนั้นไปแปดพันกว่าบาทเพื่อแก้ไขปัญหาไป ส่วนหมู่ที่ 4
หมู่ที่ 1 เขาจะลาดยางใหม่ สายควนปริง-บางหมากเลยไม่ได้ตั้งงบไว้ให้สมาชิกสภาฯ
เข้าใจตามนี้ด้วย 

 

ประธานสภาฯ เรื่องกระทู้ถามของนายคมสัน  ชิตจันทร์และนายอะหมาย  จับปรั่ง ท่านนายกฯก็ได้
อธิบายไปแล้วครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติเพื่อทราบ 
 4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลควนปริง ประจ าปี 2559 
ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
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นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 มาตรา 287 วรรค 

3 บัญญัติให้องค์กรส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า
งบประมาณการใช้จ่ายและผลการด าเนินงานปีงบประมาณเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 5 พ.ศ.2556 มาตรา 58/5 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้เป็นประจ าทุกปี ซึ่ง อบต.  
ควนปริงเราได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ร่วมใจพัฒนา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ยึดถือเป็นเป้าหมายหลักมาโดยตลอด ผมจึงขอ
รายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงกันยายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา
ประกอบด้วยนโยบายด้านหลักๆตามรายละเอียด 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดอีกหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมอยากจะตั้งค าถาม ตามที่ฝ่ายบริหารแถลงนโยบาย ซึ่งค าถามที่เป็นข้อสงสัยเรื่องจ่าย

ขาดเงินสะสมที่ผ่านมาในโครงการบุกเบิกถนนสองสาย อยากถามสายบ้านบังฝา หมู่ที่ 3 
ก่อน ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ที่ 492,000  บาท เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่  21  กันยายน 2559 
หมดสัญญาวันที่  19  พฤศจิกายน  2559 และโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางจิตร   
มากแก้ว  งบประมาณ 137,000  บาท สัญญา 21  กันยายน 2559 เหมือนกันสิ้นสุด
วันที่  20  ตุลาคม  2559 ข้อสงสัยระยะเวลาที่ท าการก่อสร้างที่ผ่านมาซึ่งมีบริษัทหนึ่ง
ท าการก่อสร้างซึ่งไม่เอ่ยนาม ตอนนี้ก็สิ้นสุดสัญญาแล้วการด าเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ 
อยากถามว่าสาเหตุอันใดจึงติดขัดจนบัดนี้แล้วยังไม่แล้วเสร็จสิ้นสุดสัญญาแล้ว โครงการ
ทุกโครงการเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์ของชาวต าบลควนปริง ผมสงสัยว่าท าไม
โครงการยังไม่แล้วเสร็จ 

 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ซึ่งที่จริงแล้วเป็นปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลควนปริงที่จริงแล้ว 3 สายครับ มี

สายบ้านก านันพิสิทธิ์ อีกสายหนึ่งเพราะถนนยังไม่แล้วเสร็จยังแก้ไขอยู่ เป็นบริษัท      
สุประวิทย์ทั้งสามสายเลย เราไม่รู้ว่าปัญหาอะไร ตอนนี้ให้ช่างติดตามอยู่ 

 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมมีข้อสงสัยอยู่ว่าในเมื่องานไม่เสร็จในตรงนี้เอามาลงในผลการสรุปยอดได้ไหมครับ อีก

เรื่องถนนงานล่าช้างานมันเลยมามากแล้ว เห็นยังท าไม่เสร็จ ในเมื่อบริษัทท างานล่าช้า
มันมาอ่วมสามสายจะให้ชาวบ้านรออยู่ท าไม อยากฝากให้มันชัดเจนกว่านี้ 

 

ประธานสภาฯ เชิญนายกฯชี้แจงครับ 
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นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 จริงๆแล้วบริษัทเขาได้มาตรฐานนะครับ เราไม่ทราบว่าวันดีคืนดีโครงการอ่ืนๆเขาก็มี

ศักยภาพดี เราไม่รู้เกิดอะไรบ้างกับบริษัท เรารู้แค่ว่าเขาจดทะเบียนถูกต้อง มีผลงานที่
เหมาะสมเขามาประมูลงานของเราได้ก็แค่นั้นเราไม่สามารถรู้เรื่องอ่ืนได้ การติดตามเป็น
หน้าที่ของกองช่างที่จะต้องติดตามงานครับผม เขาท าไม่แล้วเสร็จเรามีหน้าที่ที่จะต้อง
ท าตามหน้าที่ของเราคือต้องปรับและเราก็ต้องทวงถามตามลายลักษณ์อักษรอยู่แล้ว 
เมื่อสักครู่การถามถึงการลงตัวเลขเป็นการแถลงการณ์ท านโยบายที่ผมผ่านสภาและผม
ท าไปแล้ว ซึ่งเสร็จไม่เสร็จเป็นหน้าที่ของกองคลัง สรุปยอดรายจ่ายอีกทีว่ายอดเหลือ
เท่าไหร่นะครับ ส่วนที่เหลือเขาจะรายงานเราอีกทีว่างบประมาณปี 2559 เหลือเท่าไหร่
นะครับ เขายังปิดบัญชีไม่ได้เพราะบางโครงการยังไม่เสร็จเบิกไม่ได้  

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
คือที่นายกฯพูดถึงหนังสือการแถลงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง อยากจะย้อน
ถามท่านนายกฯว่าตามที่สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ถามว่าเรื่องโครงการยังไม่แล้วเสร็จว่า
สามารถเอามาบรรจุไว้ในหนังสือการแถลงนโยบายนี้ได้หรือไม่ครับ 

 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ การแถลงนโยบายขั้นตอนที่เสร็จหรือไม่เสร็จ กองคลังจะ
สรุปอีกที มันจะไม่เท่ากันกับที่ผมชี้แจงครับ เช่น ผมชี้แจงว่างบที่ใช้ไป 500 ,000  บาท 
แต่ที่จริงแล้วอาจใช้ไปสี่แสนกว่าก็ได้เป็นตัวเลขโครงการที่เราท าไปในข้อบัญญัติที่เรายก
มือผ่านไปแล้ว มันเป็นเงินสะสมเท่าไหร่ เข้าคลังเท่าไหร่ ฉะนั้นค่อยให้กองคลังสรุปให้
ครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยอีกหรือไม่  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายสาธิต ขันติ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
คือผมอยากจะซักถามว่าเรื่องผักไฮโดรโปนิกครับ ว่าการผลิตว่าต้นทุนที่ใช้เท่าไหร่ได้ 
ก าไรเท่าไหร่คือชาวบ้านเขาอยากรู้ครับ ผมจะได้บอกกับชาวบ้านได้ครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
จริงๆแล้วเป็นเรื่องของการอุดหนุนเกษตรกรไม่ใช่เงินของ อบต. ผมแค่รู้เรื่องนั้นแค่สอน
ให้ชาวบ้านท าเป็น เป็นงบประมาณของ คสช.ไม่เก่ียวกับ อบต.ครับ ที่เกี่ยวคือขอใช้
พ้ืนที่ครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยอีกหรือไม่  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
 
 

/ นายสุพจน์... 
 
 



-7- 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกตามที่ท่านสมาชิกสภาฯพูดไปไม่ได้อยู่ในการแถลงนโยบาย 

เลยแต่ท่านประธานสภาฯยังปล่อยให้พูดในวาระนี้ ท่านต้องก าหนดวาระให้ถูก ต้องอยู่
ในวาระอ่ืนๆ 

 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เป็นโครงการที่ต่อยอดได้ของควนปริงมันเป็นโครงการหนึ่งของภาคใต้ครับตอนนี้ส่ง
ประกวดอยู่ที่กรุงเทพ คาดว่าจะได้รางวัลเป็นโครงการวิสาหกิจชุมชนครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรืไม่  ถ้าไม่มีญัตตินี้แจ้งเพ่ือทราบครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
มีเรื่องหนึ่งซึ่งสาเหตุเกิดจากปัญหาน้ าท่วม ซึ่งมีชาวบ้านผู้เลี้ยงวัว ผมได้ประสาน อบต.
เพ่ือที่จะให้ไปเอาหญ้า ประสานมาแล้วแทนที่ อบต.จะด าเนินการให้เจ้าหน้าที่จัดการไป
เอาหญ้าเพ่ือแจกให้ชาวบ้าน เพ่ือจะให้น าคนงานไปสัก 3-4 คน รถอีกหนึ่งคันแต่ไม่
ด าเนินการให้ เพราะชาวบ้านเขาไม่มีรถที่จะบรรทุก แล้วท าไม อบต.ไม่จัดสรรให้
เจ้าหน้าที่งานทั่วไปเอาหญ้าไปสักคันรถ โดยใช้รถกระเช้านี่แหละครับ ต้องมาให้
ชาวบ้านต้องแบกภาระอีก ทางฝ่ายบริหารจะต้องด าเนินการให้กับชาวบ้านได้ไม่ใช่ที่จะ
ให้ชาวบ้านต้องมาแบกเอง ฉะนั้นจึงไม่ต้องมาให้เป็นภาระของ อบต.หรอกครับ 

 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมประสานไปกับสมาชิกสภาฯไปแล้วให้เอาส าเนาบัตรประชาชนมา ต้องไปขอปศุสัตว์

ให้คนละ 5 ก้อน รถเรามีปัญหาเรื่องล้อตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้ว สั่งการไปแล้วไม่รู้ว่าติดขัด
อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับ 

 

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ครับ 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมติดภารกิจไม่สามารถด าเนินการได้ เอกสารส าเนาบัตรประชาชนผมให้เพ่ือนสมาชิกฯ

ไปแล้วว่าให้ด าเนินการให้หน่อย ผมมอบให้กับน้องไปแล้วผมได้รวบรวมจากชาวบ้าน 
ผมติดภารกิจ ผมมอบให้น้องไปแล้วเพ่ือด าเนินการให้ชาวบ้าน ผมชี้แจงว่าผมไม่ได้เก็บ
เอกสารในตัวผม ผมบอกน้องแล้วว่าให้ด าเนินการให้ด้วย ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เรื่องบางเรื่องนะครับชาวบ้านก็ต้องพ่ึงตัวเองบ้างนะครับ โดยเฉพาะตอนนี้น้ าท่วม 

พนักงาน อบต.ก็มีจ ากัดที่จะต้องไปช่วยชาวบ้านที่น้ าท่วมอยู่ ขอบคุณครับ 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
 

นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ในฐานะที่ท่านนายกฯมอบหมายให้ดูแลทางด้านนี้ โดยเฉพาะรถกระเช้าซึ่งผมก็ท าให้

ถูกใจชาวบ้านหรือบริการให้รวดเร็วตามใจประชาชนก็ท าอยู่แต่เราติดภาระที่จะต้องท า
ในเวลาเดียวกันและเร่งด่วน ผมได้ประสานกับ ผอ.กองช่างว่ามีงานเร่งด่วนเข้ามาคือมี
ต้นไม้ล้มที่หมู่ที่ 8 ทางไปหมู่ที่ 2 เราจึงต้องไปท าก่อนจึงต้องใช้รถกระเช้า การขนหญ้า
จึงล่าช้าไปครับและทางโรงเรียนนูรุลอิงซานก็ขอความอนุเคราะห์มาให้ช่วยส่งโซฟาให้ใน
การจัดงานเราจึงต้องมีความจ าเป็นและความจ ากัดของบุคลากรและรถ ช่วยบอก
ชาวบ้านด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมมีค าถามอยู่ 3 ข้อคือ1.เรื่องแผนพัฒนา 4 ปี การเข้าแผนนี้เรียงตามล าดับ 1-2-3-4-5 

โครงการอยู่อันดับ 5 แต่ในนี้ย้อนมาอยู่อันดับ 1 บ้าง 4อยู่อันดับ 2 บ้าง ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลังได้หรือไม่ เรื่องที่ 2 เรื่องถนนที่ 11 แยกระหว่างหมู่ที่ 4และหมู่ที่ 
1 มีผู้รับเหมาเข้าไปด าเนินการของถนนสายวังเรียง มีการบรรทุกถนนช่วงปลายช ารุดได้ 
ประสานงานกับผู้รับเหมายังว่าเสร็จแล้วจะแก้ไขให้หรือไม่ ผมเป็นห่วงอยู่ว่าพอเสร็จ
แล้วก็จะหาย  เรื่องที่ 3 ถนนสายเดิม 11 แยก ช่วงฝนตกหนักน้ าจะท่วมถนนเพราะคู
ตื้นเขิน น้ ากระชากถนนขาดไปช่วยขุดลอกคูระหว่างหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 4 ด้วยครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 แผน 4 ปีเป็นนโยบายใหม่จาก 3 ปีเป็น 4 ปี แผนที่เข้าไปเราสามารถท าได้หมดเลย 

เพียงแต่แผนที่เราเข้าไว้มีงบประมาณปีละไม่เกิน 20 ล้าน ผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเรา
ท าโครงการไหนไม่ท าโครงการไหนคือเอาความเป็นจริงแล้วต้องเข้าสภาอีกครั้ง ไม่
จ าเป็นต้องท าทุกโครงการแต่เรามีงบประมาณใช้จริงไม่เกิน 10 ล้าน ส่วนของโครงสร้าง
ครับ ส่วนที่รถวิ่งให้ไปแจ้งที่กองช่างด้วย ส่วนการลอกคูปีนี้เราตั้งงบประมาณลอกคูไว้
ทั้งต าบลให้ประสานช่างได้เลย ตรงไหนที่จะท าตอนนี้จะท าที่หมู่ที่ 8 เป็นหลักชั่งวัดแล้ว 
มีคนบริจาคท่อให้ด้วยครับ ผมขอฝากเรื่องสักเรื่องครับในวันที่  29  ธันวาคม 2559 เรา
มีการจัดแข่งกีฬาสีเพื่อออกก าลังกายเชื่อมความสามัคคีกัน เชิญทุกท่านร่วมด้วยนะครับ 
ขอบคณุครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดอีกหรือไม่  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ครับ 
 

นายณรงค์   รักราวี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ฝากเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อวันก่อนซ่อมแล้วแต่ตอนนี้ฝนตกหนัก ท าให้ถนนพังอีก

แล้วทางไปหมู่ที่ 8 หน้าบ้าน ส.อบต.ทัตเทพ ให้รีบด้วย อีกเรื่องครับเรื่องถนนถูกน้ าท่วม
ข้างทางริมคลอง หมู่ที่ 2 มันลึกประมาณเกือบๆเอวรีบซ่อมแซมด้วยครับ 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ก าลังด าเนินการอยู่ครับ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดอีกหรือไม่  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ครับ 
 

นายประดับ   สั้นเต็ง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เรื่องน้ าท่วมให้เจ้าหน้าที่ด าเนินงานต่อเนื่องด้วย ตอนนี้น้ าท่วมและชาวบ้านเดือดร้อน 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดอีกหรือไม่  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายสาธิต   ขันติ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 มีเรื่องขอความร่วมมือคือมีเรื่องความเสียหายจากผู้รับเหมาการกระท า เช่น ประปาแตก 

เรื่องนี้ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นภาระของ อบต.ที่จะซ่อมนะครับ และเรื่องการประหยัดงบ
ของผู้บริหารเรื่องตัดหญ้า ผมเห็นว่าไม่สมควรนะครับเพราะหญ้ามันรกทุกปีและเรื่อง
ต่อไปครับเรื่องการซ่อมแซมห้องน้ าของ อบต. มันอยู่แบบนี้มา 2-3 ปีแล้วครับ มันช ารุด
อยู่ครับมันไม่สะอาดครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดอีกหรือไม่  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ครับ โดยเฉพาะเรื่องตัดหญ้า ไม่หน้าจะหวง

งบประมาณตรงนี้เพราะมาบ ารุงท้องถิ่นของเรา อยากให้จัดงบปีละ 2 ครั้งครับ ครั้งละ 
6 เดือน ส่วนเรื่องห้องน้ าที่ส านักงานสายมันรั่วอยู่นานแล้วยังไม่ได้ซ่อมแซมครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
 

นายพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขออนุญาตชี้แจงเรื่องตัดหญ้าไหล่ทางตามที่ท่านนายกฯน าเรียนไป งบประมาณมีอยู่ 

4,495.70  สตางค์ ประมาณ 30 สาย ได้คุยกับ ผอ.กองช่างแล้ว ในแต่ละสายได้ส ารวจ
เรียบร้อยแล้ว ในพ้ืนที่ตัดหญ้ากี่ตารางเมตร ค่างานเท่าไหร่ ระยะทางเท่าไหร่ ผมจะ
ประสานกับสมาชิกฯทุกท่านเพ่ือจะได้จัดเตรียมคนตัดหญ้ารับเหมาทุกหมู่ไป ได้อนุมัติ
ไปแล้วครับ เรื่องซ่อมแซมห้องน้ าฝากผ่านส านักปลัดให้ไปด าเนินการให้ด้วยครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดอีกบ้าง ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้ เมื่อประชุมครบระเบียบวาระการ
ประชุมแล้ว ส าหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ  

 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
ผู้จดบันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 

นายอายันต์   จับปรั่ง 
เลขานุการสภาฯ อบต.ควนปริง 

/คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่         เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 
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