
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่3/2558 ประจ าปี 2558  (ครั้งที่ 2/2558) 

วันพุธที่  18  พฤศจิกายน  2558 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

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

ลําดับที่                 ชื่อ  -  สกุล ตําแหน่ง 
1. นายอะสัน  แอโสะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. นายลวัต  เปาะทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
3. นายสุพจน์  แดงเรือง 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. นายสาธิต  ขันติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
15. นางสาวนัยนา  เอ็มเอ็ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
16. นายคมสัน  ชิตจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
17. นายอะหมาย  จับปรั่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
18. นายอายันต์  จับปรั่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
-ไม่มี - 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม   จํานวน  6  คน  
  1.นายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
  2.นายพรชัย   สัญวงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
  3.นางวิภา    สิริรักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
  4.นางภรภัทร   หมินหลัง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 
  5.นางสาวสุภัค   อินทนุ  ผู้อํานวยการกองคลัง 
  6.นางเพ็ญนภา   สังยวน  หัวหน้าสํานักงานปลัดฯ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
  ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม เลขานุการสภาฯกล่าวรายงานต่อท่านประธานสภาฯ ว่า
สมาชิกฯมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาฯเปิดการประชุม 
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ประธานสภาฯ สวัสดีครับท่านฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม
ครับ  วันนี้ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง  
สมัยประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 วันพุธที่ 18  พฤศจิกายน  
2558  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี-  
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง สมัยสามัญ   
สมัยที่ 3/2558  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2558 มีสมาชิกสภาฯท่านใด
จะขอแก้ไขข้อความประชุมฉบับนี้บ้างครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอ
แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมฉบับนี้  ผมขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ
รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2558 ให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  รับรอง  17 เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 
   งดออกเสียง  - เสียง  

2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง สมัยสามัญ   
สมัยที่ 3/2558  ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2558 มีสมาชิกสภาฯท่านใด
จะขอแก้ไขข้อความประชุมฉบับนี้บ้างครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอ
แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมฉบับนี้  ผมขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ
รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2558 ให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  รับรอง  16 เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง  

2.3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง สมัยวิสามัญ   
สมัยที่ 3/2558  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2558 มีสมาชิกสภาฯท่าน
ใดจะขอแก้ไขข้อความประชุมฉบับนี้บ้างครับ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอ
แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมฉบับนี้  ผมขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ
รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน  2558 ให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  รับรอง  18 เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 
   งดออกเสียง  - เสียง  
      

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  

วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
 

ผู้เสนอญัตติ นายคนสัน   ชิตจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง หมู่ที่ 8 
 

/นายคมสัน... 
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นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายคมสัน   ชิตจันทร์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ผมก็ได้แปรญัตติโครงการต่อเติม
ปรับปรุง อบต.ตําบลควนปริง งบประมาณ 255,000  บาท ตัดลดทั้งโครงการทั้งหมด  
เหตุผล  ข้อ 1 เอางบประมาณโครงการนี้ไปใช้ในโครงการอ่ืนที่ชาวบ้านได้รับประโยชน์
สูงสุด  ข้อ 2 องค์การบริหารส่วนตําบลควนปริงได้ทําการปรับปรุงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี
ก่อน  ข้อ 3 เอางบประมาณไปใช้ในส่วนอ่ืนหรือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่หมู่
อ่ืนที่เดือดร้อนในเรื่องอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯก็เห็นแล้วครับว่าโครงการหลายโครงการน่าจะ
เอาเข้ามา ยกตัวอย่างเช่นว่าที่ชาวบ้านประชาคมแต่ละหมู่ หมู่ 1 ถึง หมู่ 9 ยกตัวอย่าง
โครงการที่เดือดร้อนจริงๆว่าไฟฟ้าบ้านกลางนา หมู่ที่ 2 คือ สมาชิกสภาฯเห็นแล้วว่า
หลายครั้งอดีตที่ผ่านมาคดีหลายคดีชิงวิ่งราวปล้นหลายๆคดีที่ผ่านมามาแล้วเป็น
โครงการที่เป็นประชาคมของหมู่บ้าน อันดับหนึ่งน่าจะพาเข้ามา ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี 2 ท่านแปรญัตติก็ได้แปรญัตติไปแล้ว ขอเชิญทางฝ่ายผู้บริหารชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขออนุญาตชี้แจงเหตุผลที่มีการแปรญัตติตัดโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน
พร้อมกับทําปรับปรุงห้องน้ําชั้น 2 เป็นห้องเก็บวัสดุและห้องกิจการสภา พร้อมกับทําฝ้า
เพดานใหม่ ซึ่งตามที่เสนอขอตัดโครงการนี้  ข้อที่ 1 เอางบประมาณไปใช้อย่างอ่ืนสูงสุด 
จริงๆแล้วงบประมาณเรามีหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงบสะสมหรืองบอะไร เรา
พร้อมจะทํางานที่เป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า เรื่องเร่งด่วนสํารวจ
ออกแบบอยู่เพราะว่าให้การไฟฟ้าออกแบบอยู่ ถนนที่พังก็กําลังจะเข้าสภารอบต่อไป ก็
เพราะจ่ายขาดเงินสะสมที่มีอยู่ห้าหกล้านที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาตรงนั้น ซึ่งงบประมาณ
ส่วนนี้ถ้าเกิดตัดโครงการตรงนี้ไปก็กลายเป็นเงินสะสมไม่สามารถนําไปใช้ในโครงการ
อ่ืนๆได้เพราะว่าเป็นโครงการที่ไม่ผ่านให้ถือเป็นงบเกินดุลของปี 59 ซึ่งจะยกไปใช้อย่าง
อ่ืนแน่นอน อยากเรียนให้ทุกคนทราบ  ข้อที่ 2 อบต.ควนปริงได้ทําการปรับปรุงไปแล้ว
ครั้งหนึ่งในปีก่อน ขอเรียนว่าเป็นการปรับปรุงครั้งแรกเมื่อสองปีที่แล้วคือทําห้องกระจก
กั้นห้องระหว่างห้องนายกฯกับห้องฝ่ายบริหารเพราะว่าจําเป็นต้องเป็นส่วนเป็น
ห้องรับแขกใครไปใครมาก็ต้องมาติดต่อราชการตรงนั้น งบประมาณแค่สองหมื่นเก้าพัน
กว่าบาทแค่นั้นเอง  ข้อที่ 3 เอางบประมาณไปใช้ส่วนอ่ืนก็ชี้แจงแล้วว่างบประมาณเรามี
ที่เร่งด่วนมีพร้อมจะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ปัญหาให้พ่อแม่พ่ีน้องครับ งบประมาณเรา
มีอยู่ตอนนี้หกล้านที่จะใช้ได้ ซึ่งก่อนจะใช้เราต้องประชุมนอกรอบอีกรอบว่าส่วนไหนจะ
มีความเร่งด่วนจริงๆ โดยเฉพาะถนนหนทางเรื่องไฟฟ้าซึ่งเรามองยู่แล้วว่าสําคัญมากที่
ติดขัดอยู่เนื่องจากไฟฟ้าเป็นการอุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้า อบต.ไม่สามารถทํา
เองได้ การออกแบบก็เป็นเรื่องของการไฟฟ้า เราแค่แจ้งไปให้เขาประเมินราคามาให้เรา
ซึ่งการประเมินรอบที่แล้วสามล้านเจ็ดแสนกว่าบาท เราไม่มีงบพอที่จะทําทั้งตําบลได้ก็
เลยค้างชะงักอยู่เลือกไปใช้ที่หมู่ที่ 7 ไปเพราะจําเป็นต้องเลือกจุดเสี่ยงที่เป็นอันตราย 
จริงๆรอบนี้เงินสะสมมีมากขึ้นเพราะปี 58 เราตั้งงบประมาณไว้ยี่สิบสี่ล้านแต่เงินเข้า
จริงๆประมาณยี่สิบเจ็ดล้านเป็นงบเกินดุลที่สามารถใช้ขาดเงินสะสมได้จะแก้ปัญหา
ให้กับชาวบ้านตําบลควนปริงได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นก็อยากให้สมาชิกสภาฯเสนอมา
นอกรอบ มีโครงการใดที่รีบทําให้พ่อแม่พ่ีน้องเพราะการใช้เงินสะสมต้องเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังด้วย เพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องที่เร่งด่วนจริงๆผมไม่อยากให้เงิน 

/ทุกบาททุกสตางค์... 
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ทุกบาททุกสตางค์ตกไปเป็นเงินสะสมเพราะว่ากว่าจะได้ใช้ต้องขออนุมัติโครงการผ่าน
จังหวัดหลายๆขั้นตอนต้องพิจารณาผ่านต่อจังหวัดให้ทุกคนเข้าใจว่าการทํางานของ 
อบต.ของเราทุกเรื่องมีความจําเป็นสําคัญเพียงแต่ว่ามุมมองของใครของมัน อยากให้ทุก
คนเข้าใจว่าผมมีหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวตําบลควนปริง ซึ่งมุมมองผมมองแบบนี้ ส่วน
หนึ่งก็ได้จากสมาชิกสภาฯ ถ้าสมาชิกสภาฯไม่ให้ข้อมูลผมมาเราก็ได้ข้อมูลที่น้อยลง เรา
มาพูดถึงวิธีการทํางานให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเหมือนกันไม่ว่า
จะเป็นฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาฯก็อยากจะมองถึงพ่อแม่พ่ีน้องเป็นประโยชน์หลัก 
เราต้องคิดว่าข้าราชการเขาไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ตําบลควนปริงของเราตลอดเพราะทุกคนมี
ความก้าวหน้าต้องมีการโอนย้ายไปที่อ่ืนอย่างแน่นอนไม่มีใครเกรียณอายุอยู่ที่ อบต.ควน
ปริงของเรา  เพราะฉะนั้นบ้านเกิดเราอยูที่นี่ต้องคิดชาวตําบลควนปริงเป็นหลัก ฝาก
เรียนสมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เล็กน้อยครับเพราะว่ามีผู้แปรญัตติไปแล้ว 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายปฏิภาณ  หะจิ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ขอพูดสนับสนุนสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 
จริงๆตามระเบียบผมมีสิทธิ์ที่จะพูดนะครับ ตามหมวดอภิปราย ข้อที่ 64 วรรค 4 ใน
ฐานะที่ผมเป็นผู้รับรอง ถ้าไม่มีผู้อธิบายต่อเนื่องผมมีสิทธิ์ที่จะพูด ดังนั้นขอสนับสนุน
นิดนึงครับ ดูแล้วความจําเป็นในการก่อสร้าง อบต.พูดง่ายๆว่าประชาชนได้รับประโยชน์
น้อยมากหรือแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย คิดว่าหากนําเงินส่วนนี้ไปพัฒนาโครงการ
พ้ืนฐานเช่น ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตประปา ปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ถ้านึกไม่ออกว่าถนนสายไหนให้ไปปรับปรุงถนนสายหมู่ที่ 5 ก็ได้  สายบ้าน ส.อบต.      
ประดับ สั้นเต็ง ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 2 ก็ได้ บ้านโคกสะท้อนยังมีให้ทําเกิดว่าไม่รู้จะทําที่
ไหนจริงๆครับ 

 

ประธานสภาฯ ฝ่ายแปรญัตติและทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลไปแล้วครับ ผมขอมติที่
ประชุมครับ ท่านสมาชิกสภาฯเห็นชอบเรื่องขอตัดลดโครงการปรับปรุงที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลควนปริง งบประมาณ 255,000  บาท ตัดลดทั้งโครงการทั้งหมดออก
ให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  10 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  4 เสียง 
 งดออกเสียง  3 เสียง 
 

พักการประชุม 10 นาที 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ขออนุญาตครับอยากให้ท่านประธานสภาฯกล่าวว่าให้ตราเป็นข้อบัญญัติมีฉบับร่างเดิม

กับฉบับร่างใหม่ให้ชัดเจนด้วยครับเดี๋ยวจะมีปัญหา 
 

พักการประชุม 5 นาที 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ ต่อไปเข้าสู่วาระท่ี 3 
 

วาระท่ี 3 ขั้นพิจารณาลงมติ 
 ผมขอมติที่ประชุมสภาฯครับ ท่านสมาชิกสภาฯเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559 ฉบับแก้ไขให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ให้ยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  17 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  - เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะฝากกับกับฝ่ายบริหารบ้าง  เชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมอยากจะขอฝากทางท่านฝ่ายบริหารเป็นเรื่องคอขาดบาดตายครับ เมื่อคืนมี

นักศึกษาขี่มอเตอร์ไซด์แล้วก็ชนกับก้อนดินที่ติดล้อมาเลยฝากดูแลฝากผู้รับผิดชอบเรื่อง
นี้ด้วย บาดเจ็บค่อนข้างเยอะ เมื่อคืนขอฝากไว้ด้วยครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่  เชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายลวัต   เปาะทอง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน         
ผมมีเรื่องฝากฝ่ายบริหารสักเรื่อง เรื่องตัดหญ้าข้างทางโดยเฉพาะหมู่ที่ 4 ครับ หลัง
กําแพง มอ.ตรัง ทางฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขก่อนมันคลุมแถวนั้นไม่ได้  
  

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อประชุมครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
สําหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ  

 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 

ผู้จดบันทึกการประชุม 
 

 
นายอายัน   จับปรั่ง 

เลขานุการสภาฯ อบต.ควนปริง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่         เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2558 
 

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

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


