
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1/2558 ประจ าปี 2558  (ครั้งที่ 1/2558) 

วันจันทรท์ี่  23  มีนาคม  2558 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

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

ล ำดับที่                 ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง 
1. นำยอะสัน  แอโสะ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2. นำยลวัต  เปำะทอง รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
3. นำยสุพจน์  แดงเรือง เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
4. นำยปฏิภำณ  หะจิ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
5. นำยจรูญ  สีผม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
6. นำยทัตเทพ  เอียดนุ่น สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
7. นำยณรงค์  รักรำวี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
8. นำยอับดล  อำบูบำเกอร์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
9. นำยอีน  วงศมำก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
10. นำยฉลอง  ทองเรือง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
11. นำยประดับ   สั้นเต็ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
12. นำยปรีชำ   เกลี้ยงรัตน์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
13. นำยอำทิตย์  เสรีรักษ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
14. นำยสำธิต  ขันติ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
15. นำงสำวนัยนำ  เอ็มเอ็ม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
16. นำยคมสัน  ชิตจันทร์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
17. นำยอะหมำย  จับปรั่ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
18. นำยอำยันต์  จับปรั่ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี -  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ ำนวน  6  คน 
  1.นำยพรชัย   สัญวงค์  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  2.นำงวิภำ    สิริรักษ์  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  3.นำงภรภัทร   หมินหลัง  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  4.นำงเพ็ญนภำ   สังยวน  หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดฯ 
  5.นำงสำวกนิษฐำ   ช่วยยก เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  6นำงสำวกัลยำ   ชูสังข์  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

  ก่อนเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม เลขำนุกำรสภำฯกล่ำวรำยงำนต่อท่ำนประธำนสภำฯ ว่ำ
สมำชิกฯมำครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯเปิดกำรประชุม 
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ประธานสภาฯ  กล่ำวว่ำขอสวัสดีฝ่ำยผู้บริหำร สมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน วันนี้เป็นกำรประชุมสภำ
   สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1/2558  ประจ ำปี 2558  (ครั้งที่ 1/2558) วันจันทร์ที ่ 23  
   มีนำคม  2558  ตำมระเบียบวำระต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 เรื่องกำรประดับตรำสัญลักษณ์และแต่งกำยด้วยเสื้อประดับตรำสัญลักษณ์เฉลิม -
   พระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯในโอกำสฉลองพระชนมำยุครบ 5 รอบ ให้ส่วนรำชกำร
   ทุกส่วนใส่เสื้อสีม่วง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน ถึง 30 เมษำยน พ.ศ.2558 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
   2.1เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง         
   สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1/2558 ครั้งที่ 1/2558 (เมื่อวันที่  19  กุมภำพันธ์ 2558)  มี
   สมำชิกสภำฯท่ำนใดจะแก้ไขบ้ำงไหมครับ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอท้วงค ำสักนิดนะครับว่ำเรื่องผู้ไม่มำประชุม 2 ท่ำนในวันนั้นคือท่ำนลวัต     
   เปำะทองกับท่ำนณรงค์  รักรำวี วันนั้นผมบอกว่ำท่ำนประธำนฯไว้ว่ำท่ำนณรงค์   
   รักรำวี ลำประชุมซึ่งป่วย ซึ่งท่ำนก็รับปำกแต่พอมำลงในรำยงำนกำรประชุมท่ำนลงว่ำ
   ขำด อนำคตน่ำจะแก้ตรงนี้คือกำรลำประชุมกับกำรขำดประชุม มันไม่เหมือนกัน 
   ส ำหรับท่ำนณรงค์ รักรำวีวันนั้นคือลำประชุมนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ครับให้สมำชิกสภำฯเพ่ิมเติมตรงนั้นนะครับว่ำเป็นกำรลำก็ได้ครับ มีสมำชิกสภำฯท่ำน
   อ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   คือในหน้ำที่ 4 ที่กระผมพูดว่ำผมต้องกำรเป็นกรรมกำรตรวจถนน วันนั้นผมไม่ได้พูด
   แบบนี้ ผมว่ำใครก็ได้ที่เป็นสมำชิกสภำฯไม่ว่ำท่ำนใดให้เป็นกรรมกำรบ้ำง ผมให้แก้ไข
   ตรงนี้ใหม่ครับ 
 

ประธานสภาฯ  ให้สมำชิกสภำฯแก้ไขเพ่ิมเติมครับ  
 

นำยฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมก็ติดใจอยู่ตั้งแต่วำระประชุมครั้งก่อนแล้ว เรื่องกำรแก้ไขกำรประชุม ผมว่ำน่ำจะ
   เอำตำมระเบียบข้อบังคับกำรประชุม ที่จริงจะแก้ไขหรือไม่ยู่ที่สมำชิกสภำฯนะครับ 
   แต่เอำตำมระเบียบข้อบังคับดีกว่ำนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำฯ  ในกำรขอมติทุกครั้ง จะถำมว่ำรับรองหรือไม่รับรอง ถ้ำสมำชิกสภำฯรับรองแสดงว่ำ
   สมำชิกสภำฯให้แก้ไขนะครับ ขอเชิญครับ 
 

นำยฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องรับรองหรือไม่รับรอง ท่ำนประธำนสภำฯครับ กำรแก้ไขระเบียบกำรประชุมต้อง
   ถำมสมำชิกสภำฯว่ำจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขนะครับ สมำชิกสภำฯบอกว่ำแก้ไขก็ต้อง
   แก้ไข ถ้ำเสียงมำกกว่ำ ถ้ำเสียงน้อยกว่ำก็ไม่ต้องแก้ไขนะครับ อยู่ในข้องบังคับ ผมก็
   อยำกชี้แนะนิดหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ 
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ประธำนสภำฯ  ผมขอมติในกำรแก้ไข ท่ำนสมำชิกสภำฯเห็นควรแก้ไขตำมที่ท่ำนสมำชิกสภำฯเสนอมำ
   ให้ยกมือขึ้นครับ ปรำกฏว่ำหน้ำที่ 4 มีท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.3 เสนอมำให้แก้ไขนะครับ 
   มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะขอแก้ไข
   ข้อควำมในรำยงำนกำรประชุมฉบับนี้ ผมขอมติต่อที่ประชุม ท่ำนสมำชิกสภำฯรับรอง
   รำยงำนกำรประชุมให้สมำชิกสภำฯยกมือขึ้นครับ เชิญครับ 
 

นำยฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขออนุญำตอีกครั้งครับ ในเมื่อท่ำนประธำนสภำฯบอกว่ำให้แก้ไขนะครับ ในฉบับนี้อยู่
   ที่หน้ำที่ 4 ก็ถือว่ำไม่ต้องรับรองรำยงำนกำรประชุมแล้วเพรำะว่ำต้องแก้ไขต้องเอำมำ
   เข้ำวำระครั้งต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำฯ  ต่อไปครับ 
      

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม (นายปฎิภาณ  หะจิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ผู้เสนอกระทู้ถาม) 
   กระทู้ถามที่ 1 เรื่องโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
     -ความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ 
     -โครงการจะแล้วเสร็จทันต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้วปี 2558 
     หรือไม่ 
   กระทู้ถามที่ 2 เรื่องโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Cape Seal สายม่ิงเมือง 
   ซอย 1 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 
     -ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข 
   ขอเชิญท่ำนปฏิภำณ  หะจิครับ 
 

นายปฎิภาณ   หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมมีกระทู้ถำมฝ่ำยผู้บริหำร เรื่อง ควำมก้ำวหน้ำด ำเนินโครงกำรเรื่องกำรจัดซื้อ 
   รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ เนื่องจำกตอนนี้ อบต.ของเรำประสบปัญหำเกี่ยวกับ 
   ควำมพร้อมที่จะมำบรรเทำทุกข์ให้กับชำวบ้ำน อยำกจะถำมว่ำรถบรรทุกน้ ำจะได้
   เมื่อไหร่ ได้ใช้ทันในภัยแล้งนี้หรือไม่ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทำงฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
 

นำยพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขออนุญำตชี้แจงนะครับในประเด็นที่ท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ถำมมำ เรื่องกำรจัดซื้อ
   รถน้ ำตำมก ำหนดกำรเดิม รถน้ ำก็จะมำถึงที่ อบต.ตอนเช้ำวันนี้แต่เมื่อเช้ำได้รับ 
   โทรศัพท์แจ้งจำกบริษัทมำว่ำติดกับเรื่องเอกสำรรถขอเลื่อนมำเป็นช่วงบ่ำย แต่กำรรับ
   รถนั้นโดยมีคณะกรรมกำรตรวจรับนัดกัน 10 โมงพรุ่งนี้ที่ อบต. รับรองเสร็จทันในช่วง
   ภัยแล้ง ขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำฯ  ต่อไปขอเชิญคุณปฎิภำณ  หะจิ กระทู้ที่ 2 ขอเชิญครับ 
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นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ต่อไปผมขออนุญำตซักถำมเรื่องโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแบบ Cape Seal สำยมิ่ง
   เมือง ซอย 1 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 โครงกำรนี้รู้สึกจะเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกำยนแต่ว่ำ
   เมื่อแล้วเสร็จถนนมันแตกร้ำวระยะทำงประมำณ 50-60 เมตร เคยสอบถำมไป ท่ำน
   นำยกฯบอกว่ำก ำลังด ำเนินกำรให้ผู้รับเหมำมำด ำเนินกำรแก้ไขอยู่ แต่อยำกให้ท่ำน
   ตอบในสภำฯให้ท่ำนสมำชิกสภำฯคนอ่ืนได้รับทรำบให้ชัดเจนว่ำได้ให้ผู้รับเหมำมำ
   ด ำเนินกำรวันไหน ขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
 

นำยพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอชี้แจงในกระทู้ถำมที่ 2 เรื่องโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแบบ Cape Seal สำยมิ่ง
   เมือง ซอย 1 หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 9 ตนนี้ฝ่ำยโยธำได้แจ้งให้ผู้รับเหมำคือ หจก.สุชำติกำร
   โยธำได้มำด ำเนินกำรแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำฯ  ครับขณะผู้รับเหมำคู่สัญญำในถนนสำยมิ่งเมือง ท่ำนรงนำยกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะ
   ครับ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ในกำรปรับปรุงตรงนี้ไม่ใช่ว่ำท ำแบบขอไปทีนะครับ ยังไงผมขออนุญำตติดตำมก็แล้ว
   กันครับ ไม่ใช่ว่ำผมตั้งกระทู้ไปทั้ง 2 กระทู้แล้วคุณจะมำเอำมำให้ทันเพ่ือที่จะตอบมัน
   ไม่ใช่อย่ำงนั้นนะครับ งำนที่ท ำออกมำต้องคุณภำพ ย่ำงไรก็ขอบคุณท่ำนรองนำยกฯที่
   ให้ผู้รับเหมำมำท ำเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนรองนำยกฯครับ 
 

นำยพรชัย  สัญวงค ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ทำง หจก.สุชำติกำรโยธำมำด ำเนินกำรแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็เนื่องจำกเรำมี
   เงินประกันยู่บำงส่วน ทำง หจก.สุชำติกำรโยธำยังไม่ได้รับคืนยู่ในช่วงรับประกันสัญญำ 
   ถ้ำมีกำรช ำรุดหรือเสียหำยทำงบริษัทก็ด ำเนินกำรแก้ไขให้และถ้ำหำกว่ำไม่ได้รับ 
   มำตรฐำนหรือไม่เป็นไปตำมสัญญำ ขอให้สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 9ช่วยกัน
   ตรวจสอบด้วยเป็นหน้ำที่ของท่ำนครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำฯ  ทำงฝ่ำยผู้บริหำรก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 
   4/2558 จ านวน 1 โครงการ 
   1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 งบประมาณ 212,000  บาท   
ผู้เสนอญัตติ  นำยทักษิณ  รักจริง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง  ขอเชิญท่ำนรองนำยกฯ
   ครับ (รองนำยกฯเสนอญัตติแทนนำยกฯ) 
 

นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอเสนอญัตติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 4/2558 
   ค่ำโครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล หมู่ที่ 1 งบประมำณ 212,000 บำท ขอสมัยประชุม
   วิสำมัญ 1/2558 ประจ ำปี 2558 ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักฐำนและเหตุผลตลอด 
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   รำยละเอียดขอกำรอนุมัติดังกล่ำวมำแล้ว ซึ่งแนบท้ำยให้สมำชิกสภำฯดูแล้วนะครับ 
   ขอได้โปรดน ำเสนอต่อที่ประชุมสภำ อบต.ควนปริง เพ่ือพิจำรณำต่อไปครับ ขอบคุณ
   ครบั 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยบ้ำงหรือจะซักถำมบ้ำงหรือไม่ครับ เชิญท่ำนสมำชิกหมู่ 4  
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมสงสัยยู่นิดเดียวนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเรื่องกำรแก้ไขเรื่องน้ ำให้กับ
   ชำวบ้ำนนะครับ อย่ำงที่ทรำบว่ำที่ขุดเจำะบ่อบำดำลอยู่ตรงไหนครับ แล้วมีกำรอุทิศ
   กันเรียบร้อยแล้วหรือยังครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ให้เจ้ำของพ้ืนที่ชี้แจงดีกว่ำนะครับ ขอเชิญครับ 
 

นายจรูญ   สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมได้รับแจ้งจำกฝ่ำยผู้บริหำรจะด ำเนินโครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล โดยเรำได้ 
   ด ำเนินกำรไปหำที่เจำะได้ที่มัสยิดมำลีกียะ บ้ำนเกำะปริง หมู่ที่ 1 ต.ควนปริง  
   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งได้รับกำรอุทิศจำกคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิดมำรีกียะ บ้ำน
   เกำะปริง เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ท่ำนสมำชิกสภำฯเจ้ำของพ้ืนที่ก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีก
   หรือไม่ ถ้ำไม่มีท่ำนสมำชิกสภำฯจะซักถำมแล้ว ผมขออนุมัติต่อที่ประชุมครับ ท่ำน
   สมำชิกสภำฯอนุมัติโครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล หมู่ที่ 1 งบประมำณ 212,000 บำท 
   ให้ยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  17 เสียง 
   ไมอ่นุมัติ  - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง คือประธำนสภำ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่องพิจารณาการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งและจัดภาชนะเก็บ
   น้ าส าหรับประชาชนในต าบลควนปริง ผู้เสนอญัตติโดยนายปฏิภาณ  หะจิ  
   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ เชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมได้ยื่นญัตติเกี่ยวกับควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ภัยแล้งและจัดหำภำชนะเก็บน้ ำ
   ส ำหรับประชำชนในต ำบลควนปริง ให้ฝ่ำยผู้บริหำรและสมำชิกสภำฯให้พิจำรณำ
   ดังต่อไปนี้ 
   1.จัดตั้งคณะท ำงำนแก้ไขปัญหำภัยแล้ง 
   2.จัดหำน้ ำเพื่อบรรเทำทุกข์ภำยใน 48 ชั่วโมง 
   3.จัดหำภำชนะเก็บน้ ำเพื่อบรรเทำและแก้ไขปัญหำกำรขำดน้ ำ หมู่บ้ำนที่มีปัญหำอย่ำง
   น้อยหมู่บ้ำนละ 2 ถัง ถังละ 2,000 ลิตร ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ก็ได้เสนอญัตติไปแล้วเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้น ขอเชิญฝ่ำย 
   ผู้บริหำร ว่ำเห็นด้วยกับสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 หรือไม่ ขอเชิญครับ 
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นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ตำมญัตติพิจำรณำเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ภัยแล้งเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำ
   สถำนกำรณ์ภัยแล้ง ตำมที่ประกำศของ อบต.ควนปริง เรำได้ประกำศเป็นพ้ืนที่ภัยแล้ง
   มำทั้งหมด 9 หมู่บ้ำน เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์  2558 แล้วก็แจ้งไปยังจังหวัด จังหวัด
   ให้แจ้งเป็นพ้ืนที่ภัยแล้งใน 9 หมู่บ้ำนเรำก็ได้รำยงำนไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกวัน
   ศุกร์ว่ำแต่ละวันตั้งแต่วันที่ 2 มีนำคม จนถึงปัจจุบันได้ส่งน้ ำที่หมู่ไหนบ้ำง กี่เที่ยว ขอ
   รถป้องกันภัยจังหวัดตรังได้มำช่วยภัยแล้งอยู่ที่ ต.ควนปริง ต.นำโต๊ะหมิง จะมีกำร
   สลับกันระหว่ำงควนปริงและนำโต๊ะหมิง ขออนุญำตชี้แจง วันที่ 2 มีนำคม หมู่ที่ 1 ,9  
   จ ำนวน 3 เที่ยว วันที่ 3 มีนำคม หมู่ที่ 1,7,9  จ ำนวน 3 เที่ยว วันที่ 4 มีนำคม หมู่ที่ 
   1,7,9  จ ำนวน 3 เที่ยว วันที่ 5 มีนำคม หมู่ที่ 1,5,8,9  จ ำนวน 4 เที่ยว วันที่ 6  
   มีนำคม หมู่ที่ 1,7,9  จ ำนวน 3 เที่ยว วันที่ 9 มีนำคม หมู่ที่ 1,4,7,9  จ ำนวน 4 เที่ยว 
   วันที่ 10 มีนำคม หมู่ที่ 1,9  จ ำนวน 4 เที่ยว วันที่ 11 มีนำคม หมู่ที่ 1,7,9  จ ำนวน 3 
   เที่ยว วันที่ 12 มีนำคม หมู่ที่ 1 ,9  จ ำนวน 3 เที่ยว วันที่ 13 มีนำคม หมู่ที่ 1 ,9  
   จ ำนวน 3 เที่ยว วันที่ 16 มีนำคม หมู่ที่ 1,3,9  จ ำนวน 4 เที่ยว วันที่ 17 มีนำคม หมู่
   ที่ 1,8,9  จ ำนวน 3 เที่ยว วันที่ 18 มีนำคม หมู่ที่ 1,3,8,9  จ ำนวน 4 เที่ยว วันที่ 19 
   มีนำคม หมู่ที่ 6,8,9  จ ำนวน 3 เที่ยว วันที่ 20 มีนำคม หมู่ที่ 1 ,3,8,9  จ ำนวน 3 
   เที่ยว แจกน้ ำให้ประชำชนตำมบ้ำนเรือน ตำมโรงเรียน ยิงขึ้นแท็งก์หมู่บ้ำนใช้งำนได้
   อย่ำงต่อเนื่อง ต่อไปเรื่องภำชนะตอนนี้ส ำรวจภำชนะร่วมกับงำนทำงอ ำเภอโดยจัดหำ
   ถังขนำด 2,000 ลิตร หมู่ละ 3 ลูกทุกหมู่บ้ำน ทั้งหมด 27 ลูก ตนนี้ได้ท ำหนังสือส่งไป
   แล้วอยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำน ควำมคืบหน้ำในกำรขุดเจำะบ่อบำดำล หมู่ที่ 1 บ้ำน
   โต๊ะติมะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วตำมสัญญำกับผู้รับเหมำคือจะต้องขุดได้ 30 เมตร ตนนี้
   เรำได้ขุดไปประมำณ 60 เมตรหรือได้ปริมำณน้ ำไม่น้อยกว่ำ 5 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ซึ่งเรำ
   ได้มำกกว่ำตำมที่สัญญำตกลงกันไว้ หมู่ที่ 9 ตอนนี้ก ำลังเจำะอยู่ หมู่ที่ 3 เป็นปัญหำที่
   ทำงฝ่ำยโยธำก ำลังแก้ไขอยู่ ขอบคุณครับท่ำนประธำนฯครับ 
 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  
   ขอบคุณทำงฝ่ำยผู้บริหำรด้วยที่พยำยำมท ำสิ่งที่ดีๆให้กับชำวบ้ำน โดยเฉพำะเรื่องน้ ำ 
   ส่วนตัวที่ผมยื่นญัตติคือผมมองว่ำมันไม่เพียงพอ ควำมพร้อมยังไม่มีในสภำวะภัยแล้ง 
   จะต้องท ำงำนทุกวันส่วนเที่ยวส่งน้ ำต้องมำกกว่ำนี้ ยำกให้คณะท ำงำนท ำด้ำนนี้ 
   โดยเฉพำะ ผมไม่อยำกได้ยินค ำว่ำไม่เมื่อสมำชิกสภำฯมำติดต่อเรื่องน้ ำไม่มีรถไม่มีคน 
   ไม่ว่ำงผมไม่อยำกได้ยิน อยำกได้ยินค ำว่ำทุกอย่ำงพร้อม ถ้ำไม่มีท่ำนต้องจัดหำมำ ส่วน
   เรื่องภำชนะส่วนตัวอยำกให้หมู่บ้ำนที่เขำเดือดร้อนจริงๆให้มำกกว่ำ 2 ถังก็ได้ ยังไงผม
   ขอเสียงสนับสนุนจำกท่ำนสมำชิกสภำฯด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำฯ  ท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.1 ก็ได้เสนอญัตติที่ดีๆนะครับ ขอเชิญครับ 
 

นำยจรูญ  สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอสนับสนุนกำรเสนอญัตติ ผมขอกล่ำวตำมระเบียบคือกำรเสนอญัตติตำมที่ผม
   ศึกษำนะครับ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเสนอญัตติเอำต้องเอำแบบอย่ำงของฝ่ำย 
   ผู้บริหำร ฝ่ำยผู้บริหำรควรจะมีรำยละเอียดทั้งหมด มีงบประมำณจำกตรงไหนมำท ำ 
   ผมอยำกถำมท่ำนประธำนสภำฯว่ำฝ่ำยผู้บริหำรจะเอำเงินงบประมำณจำกไหนมำท ำ  
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   เรำต้องเอำรำยละเอียดตรงนี้ให้ฝ่ำยผู้บริหำรเพ่ือชี้แจงว่ำกำรที่จะเอำมำท ำโครงกำรนี้ 
   จะเอำเงินจำกไหนมำท ำมำบริหำรถ้ำเขำบอกว่ำไม่มีเงินเรำก็ไม่รู้จะพูดยังไง  ขอให้
   เพ่ือนสมำชิกสภำฯถำมฝ่ำยผู้บริหำรว่ำเขำจะเอำงบประมำณจำกไหนมำท ำครับ 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 
 

นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมไม่เข้ำใจนะครับว่ำท่ำนจรูญ  สีผมก ำลังเข้ำใจผิดหรือเปล่ำ ส่วนตัวผมผมมองว่ำ
   ไม่ใช่โครงกำรนะครับ คือตรงนี้เป็นกำรจัดตั้งคณะท ำงำนสภำวะภัยแล้ง อันนี้อยู่นอก
   แผนเป็นเรื่องฉุกเฉิน ขอบคุณครับ  
 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นำยจรูญ   สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมไม่ได้ว่ำเพ่ือสมำชิกสภำฯนะครับ ผมบอกว่ำให้ฝ่ำยผู้บริหำรช่วยชี้แจงว่ำจะซื้อถังน้ ำ
   ที่เพ่ือนสมำชิกสภำฯเสนอ เอำงบประมำณจำกไหนมำซื้อให้ทำงฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงให้
   สมำชิกสภำฯเข้ำใจ แต่ก่อนจะท ำจะต้องมีงบประมำณ ผมอยำกทรำบว่ำฝ่ำยผู้บริหำร
   จะเอำงบประมำณมำจำกไหนครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนรองนำยกฯครับ 
 

นำยพรชัย  สัญวงค ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอท ำควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดหำถังภำชนะเก็บน้ ำ ซึ่งทำงจังหวัดได้ประกำศเป็นพ้ืนที่
   ภัยแล้ง อบต.ควนปริง ทำงจังหวัดให้ส ำรวจว่ำในแต่ละหมู่บ้ำนต้องภำชนะเก็บน้ ำ
   เท่ำไหร่ ทำง อบต.ได้ส ำรวจไปแล้วจ ำนวนถังภำชนะเก็บน้ ำ 2,000  ลิตร รวมแล้ว
   หมู่บ้ำนละ 3 ลูก 9 หมู่บ้ำน จ ำนวน 27 ลูก ทำงจังหวัดให้ส ำรวจว่ำในแต่ละหมู่บ้ำน
   ต้องกำรภำชนะเก็บน้ ำเท่ำไหร่ ทำง อบต.ได้ส ำรวจไปแล้วจ ำนวนถังภำชนะเก็บน้ ำ 
   2,000 ลิตร รวมแล้วหมู่บ้ำนละ 3 ลูก 9 หมู่บ้ำนจ ำนวน 27 ลูก ทำงจังหวัดโดยอ ำเภอ
   เมืองตรังเค้ำจะส่งมำให้ไม่ใช่ของบ อบต. เรำได้จัดตั้งศูนย์เฉพำะกิจในกำรแก้ไข 
   สถำนกำรณ์ภัยแล้ง คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำรกำรประกอบด้วย 1 นำยกองค์กำร
   บริหำรส่วนต ำบลควนปริง เป็นผู้อ ำนวยกำร 2.รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
   ควนปริง เป็นรองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 3.ก ำนัน ต.ควนปริงเป็นกรรมกำร 4.ผู้ใหญ่บ้ำน
   ทุกหมู่บ้ำนเป็นกรรมกำร 5.ส.อบต.ควนปริงเป็นกรรมกำร 6.ปลัด อบต.ควนปริง เป็น
   กรรมกำร 8.ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง อบต.ควนปริง เป็นกรรมกำร 9.หัวหน้ำส่วน 
   กำรศึกษำฯเป็นกรรมกำร 10.หัวหน้ำ สนง.ปลัด อบต.ควนปริงเป็นเลขำนุกำรศูนย์ฯ 
   11.จนท.บริหำรงำนทั่วไปเป็นเลขำนุกำรศูนย์ฯ มีค ำสั่งที่ 65/2558 ขอบคุณครับ 
 
ประธำนภำฯ  ฝ่ำยผู้บริหำรก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ครับ 
นำยฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   กำรยื่นญัตติต้องลงมติ เมื่อลงมติแล้วทำฝ่ำยผู้บริหำรจะจัดซื้อหรือหำภำชนะมำจำก
   ไหนก็เป็นเรื่องของทำงฝ่ำยผู้บริหำร ซึ่งสักครู่ทำงท่ำนประธำนสภำฯจะให้งมติหรือไม่ 
   แต่ตำมข้อบังคับเมื่อยื่นญัตติก็ต้องลงมติ ผมขอเสนอแนวคิดอีกอย่ำง อนำคตที่ท่ำน



   ผู้บริหำรพูดสักครู่ว่ำจะหำมำจำกทำงอ ำเภอก็ไม่ว่ำกันแต่ตอนนี้ก ำลังเดือดร้อนอยู่
   หลำยๆครัวเรือน โดยเฉพำะหมู่ที่ 4ต่อแดนหมู่ที่ 6 ทำงหลัง มอ.ครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ท่ำนสมำชิกสภำฯกรุณำพูดให้ตรงประเด็นเพรำะว่ำท่ำนไม่ได้ยื่นญัตติ ผู้ที่ยื่นญัตติ
   เท่ำนั้นที่ต้องพูด 
 
นำยฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ถูกต้องนะครับผู้เสนอญัตติคือท่ำนปฏิภำณ หะจิ แต่กำรลงมติสมำชิกสภำฯทุกท่ำนมี
   สิทธิ์ออกควำมเห็น เพรำะฉะนั้นผมย้อนกลับเวลำฝ่ำยผู้บริหำรเสนอมำ ประธำนสภำฯ
   ก็จะถำมว่ำสมำชิกสภำฯเห็นด้วยหรือไม่ อย่ำงสมำชิกสภำฯเสนอไป ฝ่ำยสมำชิกสภำฯ
   ก็ต้องมีควำมเห็นด้วยเหมือนกันที่พูดไปเป็นสิ่งที่ดีส ำหรับหมู่บ้ำนส ำหรับต ำบลของเรำ
   ทั้งนั้น หมู่ที่ 4 เดือดร้อนอยู่ประมำณ 10 กว่ำครัวเรือนหลัง มอ.นะครับ ถังสีเขียวที่
   เคยมีอยู่อยำกให้เก็บมำใช้บริกำร ถ้ำช ำรุดก็ซ่อมเสียแล้วน ำมำใช้เสียนะครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ผมอยำกให้ท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 พูดในวำระอ่ืนๆก็ได้นะครับ 
 
นำยฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ก็มันอยู่ในวำระเดียวกันนะครับ เรื่องภำชนะใส่น้ ำตรงนี้จะได้ช่วยลดคำใช้จ่ำยลงบ้ำง
   นะครับ เป็นเรื่องดีครับ สมมุติว่ำถ้ำ อบต.ไปซื้อถังมำแล้วถังที่มีอยู่อยู่แล้วเก็บไว้ท ำไม
   ครับ เอกมำใช้ได้นะครับ ขอฝำกไว้ด้วยนะครับ ท่ำนประธำนสภำฯอีกอย่ำงนะครับ 
   เมื่อสักครู่ท่ำนรองนำยกฯพูดว่ำขุดบ่อไม่ลึกกว่ำ 30 เมตร ผมว่ำรองนำยกฯพูดผิด
   น่ำจะพูดว่ำต้องไม่น้อยกว่ำ 30 เมตรนะครับ ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 
นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมอธิบำยให้ฝ่ำยผู้บริหำรทรำบอีกสักนิดว่ำได้ประกำศภัยแล้งและมีคณะกรรมกำร
   โดยมีท่ำนนำยกฯเป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ท่ำนเข้ำใจค ำว่ำคณะท ำงำนหรือไม่ ผมเข้ำใจ
   ว่ำกรรมกำรมีอยู่แล้วโดยต ำแหน่ง แต่ต้องกำรคนที่ท ำงำนเพรำะว่ำไม่มีคนท ำงำน 
   ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญฝ่ำยผู้บริหำรช้แจงครับ 
 
นำยพรชัย  สัญวงค ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ครับ จริงๆแล้วผมจะบอกว่ำลึกต้องไม่น้อยกว่ำ 
   30 เมตร อำจจะพูดเร็วไปหน่อยต้องขออภัยด้วย ส่วนประเด็นที่ 1 ของท่ำนสมำชิก
   สภำฯ ม.1 เรื่องจัดตั้งคณะท ำงำนเป็นกำรจัดตั้งได้ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยเฉพำะกิจ หน่วย
   เคลื่อนที่เร็ว เดี่ยวทำงปลัด อบต.จะด ำเนินกำรในเรื่องนี้ ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ทำงฝ่ำยผู้บริหำรก็รับปำกแล้วว่จะด ำเนินกำรให้ มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่  
   ครับเล็กน้อยนะครับเพรำะว่ำท่ำนไม่ได้ยื่นญัตติมำ เชิญครับ 
 
นำยจรูญ  สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 



   ผมขอกระทู้ถำมสดฝ่ำยผู้บริหำรว่ำถังจะได้ทำงจังหวัดจะให้ ขอถำมว่ำจะทันภัยแล้ง
   หรือเปล่ำ ขอบคุณครับ   
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญฝ่ำยผู้บริหำรครับ 
 
นำยพรชัย  สัญวงค ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ตำมระเบียบวำระกำรประชุมข้อที่ 5 ท่ำนต้องลงมติก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอมติที่ประชุม ถ้ำสมำชิกสภำฯเห็นชอบตำมท่ำนสมำชิกสภำฯปฏิภำณ  หะจิเสนอ 
   สมำชิกสภำฯเห็นชอบให้ยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  17 เสียง 
   ไม่อนุมัติ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง คือประธำนสภำฯ 
 
ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะฝำกทำงฝ่ำยผู้บริหำร ขอเชิญท่ำนรองประธำนสภำฯครับ 
 
นำยลวัต  เปำะทอง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมมีเรื่องประปำภูมิภำค หมู่ที่ 4 มีชำวบ้ำนบอกว่ำมีผู้รับเหมำได้ไปท ำกำรขุดโฉนด
   ที่ดินของชำวบ้ำนให้สูญหำยไป เขำมำ อบต.หลำยครั้งแล้ว ถ้ำเขำท ำใหม่ต้องมี 
   ค่ำใช้จ่ำย ขอให้ท่ำนช่วยประสำนงำนกับผู้รับเหมำ ถ้ำท่ำนท ำไม่ได้บอกผม ผมจะ
   ประสำนงำนเองนะครับ ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 8 ครับ 
 
นำยคมสัน  ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมถำมเรื่องถนนสำย ม.8และ ม.2 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรอยู่ตรงไหนแล้วเพรำะว่ำ
   เมื่ออำทิตย์ที่แล้วเกือบเสียชีวิตแล้วหลุมเยอะไปแล้ว ช่วยด ำเนินกำรหน่อยครับ 
ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ 
 
นำยฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ประปำภูมิภำคหมู่ท่ี 4 ตอนนี้มันติดขัดอยู่ที่ว่ำขุดเจำะข้ำมถนนจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
   วันไหนครับ ขอเรียนถำมแค่นี้ครับ 
 
ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม ่
 
นำยประดับ  สั้นเต็ง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ชำวบ้ำนมำที่ อบต.เขำบอกว่ำเรื่องหอถังประปำหมู่ที่ 5 ทำง อบต.ย้ำยไปที่อ่ืน 
   ชำวบ้ำนเขำเดือดร้อน เขำฝำกผมมำให้ฝำกฝ่ำยผู้บริหำรช่วยแก้ปัญหำก่อน อย่ ำย้ำย
   หอถังประปำมีชำวบ้ำนใช้อยู่หลำยครัวเรือน ช่วยแก้ปัญหำให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 



 
ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 3 ครับ 
 
นำยอีน  วงศมำก  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องน้ ำเรื่องถังก็ดีอยู่แล้ว น้ ำไปบริจำคไปให้ก็ดีอยู่ ส่วน ม.3 ผมอยำกเพ่ิมเติมคือให้
   ฝ่ำยผู้บริหำรไปช่วยขุดบ่อให้สัก 1 ลูก เพ่ือแก้ปัญหำที่ดีกว่ำนี้และยั่งยืน เลยบ้ำนผม
   ไปน้ ำจะไม่มีแต่ถ้ำมีบ่ออีกสักลูกสำมำรถแก้ปัญหำได้ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องถำงป่ำข้ำงถนน 
   ชำวบ้ำนถำมว่ำจะด ำเนินกำรเมื่อไหร่อีกหรือว่ำไม่ถำงแล้ว อีกเรื่องขอฝำกด้วยเรื่อง 
   WIFI ได้ก่อนพูดไปที่หนึ่งแล้ว อยำกให้แก้ปัญหำตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 
 
นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทกุท่ำน 
   เรื่อง WIFI หมู่บ้ำนต้องกำรให้ชำวบ้ำนและ อบต.ก็คือว่ำให้นำยกฯไปดูว่ำ อบต.ท ำ
   สัญญำกับบริษัท TOT จ ำกัดมหำชำ ระบุหรือไม่ว่ำกี่เมตร อัพโหลดเท่ำไหร่และรัศมี
   ของ WIFI ระยะกี่เมตร ค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนเดือนละ 25,000 บำท สัญญำ 3 ปี ท่ำน
   ลองคูณดูครับต้องใช้จ่ำยเท่ำไหร่ สมมุติว่ำจุดหนึ่งเขำให้ 10 เมตร แต่เวลำไปเทสสปีด
   ได้ 1 เมตร แค่นี้ก็เห็นชัดว่ำเสียผลประโยชน์แต่ค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนไม่ได้ลดลงนะครับ 
   ในฐำนะที่ท่ำนเป็นผู้บริหำรผมอยำกให้ท่ำนเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรที่จะปกป้อง 
   ผลประโยชน์ของ อบต. ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 3 ครับ 
 
นำยอับดล  อำบูบำเกอร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอพูดแทนเพ่ือนสมำชิกสภำฯ ม.3 นะครับ เป้ำหมำยเดียวกันเรื่องน้ ำผมอยำกให้ฝ่ำย
   ผู้บริหำรได้ส่งเจ้ำหน้ำที่ลงไปดูว่ำเกิดปัญหำเรื่องน้ ำมีอยู่จุดหนึ่งน้ ำไม่ไหลให้เข้ำไปดูว่ำ
   สำเหตุใดน้ ำไม่ไหลเพรำะท่อประปำตรงนั้น 1 นิ้ว พอเลยไปเป็น 2 นิ้วแรงดันน้ ำไป
   ไม่ได้ช่วยให้ช่ำงไปดูหน่อยเดือนร้อนจริงครับ ตรงนั้นก็มีหลำยครัวเรือนนะครับให้ลง
   ไปวันนี้ชำวบ้ำนก็รู้แล้วว่ำช่ำงจะลงไปวันนี้  ถ้ำวันนี้ไม่เห็นเจ้ำหน้ำที่ลงไปผม 2คน
   เพ่ือนสมำชิกสภำฯก็ไม่รู้ว่ำจะไปอยู่ตรงไหนแน่ อีกเรื่องหอถังผมทรำบว่ำเมื่อก่อนเรำ
   เคยท ำแผนงบประมำณมำแล้วแต่ติดอยู่ที่ตั้งหอถังตรงนั้นผมก็ไม่กล้ำรับปำกว่ำเขำจะ
   ยินยอมให้ตั้งหอถังหรือไม่ ถ้ำเรำจะตั้งที่มีบ่ออยู่ตั้งไม่ได้เพรำะเจ้ำของที่เขำไม่ยอมต้อง
   ดูรำยละเอียดก่อนว่ำจะตั้งตรงไหนแล้วค่อยน ำเข้ำประชุมใหม่ ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญครับ 
 
นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องซ่อมถนนขอบคุณที่ท ำไปแล้วแต่ยังไงไม่ใช่ให้ช่ำงเขำมำปะมำลำด มันร้ำวมำจำก
   ข้ำงล่ำงเดี๋ยวไม่กี่วันก็เป็นอีก ผมไม่อยำกมำพูดซ้ ำอีก หำวิธีที่ถูกต้องให้มันดีแบบนี้ผม
   ว่ำผักชีโรยหน้ำกี่วันก็แตกอีก ฝำกด้วยนะครับ เวลำท ำงำนเติมใจลงไปด้วยงำนจะได้
   ออกมำดี ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนรองประธำนสภำฯครับ 



 
นำยลวัต  เปำะทอง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องขยะขอฝำกท่ำนรองนำยกฯช่วยพูดกับผู้เก็บขยะด้วยเก็บเสร็จแล้วที่ข้ำงถังขยะ
   ช่วยเก็บด้วยโดยเฉพำะหมู่ที่ 6 หน้ำห้องเย็นดูแล้วไม่สะอำดตำนะครับ ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ 
 
นำยสำธิต   ขันติ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   จะขอฝำกท่ำนประธำนสภำฯผ่ำนไปยังฝ่ำยผู้บริหำรว่ำให้ช่วยตรวจสอบถนนสำยห้วย
   เตียว ม.7 เลยเวลำที่รับประกันไปประมำณ 2-3 ปีแล้วแต่ไม่ได้รับกำรแก้ไข อยำกรู้
   ช่วงเวลำประกันใช้กันก่ีปี ช่วยติดตำมให้หน่อย ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
 
นำยพรชัย  สัญวงค ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขออนุญำตชี้แจงเป็นเรื่องๆ ฝ่ำยผู้บริหำรก็ท ำงำนเต็มที่ ท ำอย่ำงเอำใจใส่แต่ทุกๆ
   งำนขอให้ท่ำนสมำชิกสภำฯช่วยกันตรวจสอบช่วยกันดูแลให้กับฝ่ำยผู้บริหำรด้วย เรื่อง
   ประสำนงำนกับกำรประปำส่วนภูมิภำค ม.4 ซึ่งหมดสัญญำเมื่อวันที่ 26 มีนำคม  
   2558 ตอนนี้ทำง อบต.ได้ท ำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับเหมำโดยบริษัทโล่เงินไป 2 ครั้งแล้ว 
   เขำติดขัดปัญหำเรื่องอุปกรณ์ท่ีได้มำไม่ผ่ำนมำตรฐำนทำงประปำภูมิภำคกันตังก็ได้เข้ำ
   มำดูแลอยู่ด้วย เขำจะเริ่มท ำวันนี้ส่วนจะทันหรือไม่นั้น ถ้ำไม่ทันก็จะปรับไปตำม 
   สัญญำ เรื่องหลักโฉนดที่ดิน ผอ.ฝ่ำยกองช่ำงของเรำได้ประสำนงำนไปยังเจ้ำของบ้ำน 
   แต่วันนั้นเจ้ำของบ้ำนไม่อยู่ อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำน เรื่องถนนสำน ม.2 -ม.8  มี
   กำรขำยซองจนถึงวันที่ 30 มีกำรเปิดซองวันที่ 31 มีนำคมนะครับ เรื่องประปำ ม.5 
   น้ ำมีอยู่ 9 ครัวเรือนค่ำไฟที่ อบต.รับภำระอยู่ 3,000 กว่ำบำทต่อเดือนที่ทำง อบต.ท ำ
   หนังสือไปตั้งแต่มกรำคม ให้เวลำ 3 เดือนโดยถ้ำเรำจะเริ่มตัดประปำโดยเหตุผลที่ว่ำ
   ช่วงนั้นกำรประปำส่วนภูมิภำคได้ผ่ำนแล้วเรำก็ท ำเพ่ือผลประโยชน์ของชำวบ้ำน 
   ทั้งหมดว่ำจะเอำหอถังนี้ไปใช้ในหมู่บ้ำนอ่ืนที่ขำดแคลนน้ ำอยู่แต่ไม่มีหอถัง ซึ่งหลำย
   หมู่บ้ำนที่ประสบปัญหำอยู่ตอนนี้ได้คุยกับ 9 ครัวเรือนว่ำเครื่องสูบน้ ำก็ให้สูบไป 
   ตำมปกติแต่รับภำระค่ำไฟเอำเอง ทำง อบต.ต้องกำรแค่หอถังเท่ำนั้น เรื่องปัญหำของ 
   ม.3 เรำแก้ไขปัญหำมำหลำยๆหมู่บ้ำน ม.3 ทำฝ่ำยช่ำงก็ลงวันนี้ช่วงบ่ำย ส่วนกำรตัด
   หญ้ำข้ำงทำงตอนนี้ได้เพ่ิมมำอีก 2 สำยก็คือสำยเลียบคลองใหญ่ ม.5 ระยะทำง 550 
   เมตร และสำยหน้ำโรงเรียนบ้ำนควนปริง ม.5 ระยะทำงประมำณ 550 เมตร รวมยำว
   ตลอดสำน 80,883 เมตร เรำจะเริ่มท ำเดือนเมษำยน เรำได้ท ำสัญญำจ้ำงแล้วรวมทั้ง
   ตัดกิ่งไม้ข้ำงทำงด้วย ทั้งหมดมี 25 สำย ในเรื่อง WIFi เป็นสัญญำท ำขึ้นระหว่ำง 
   อบต.ควนปริงกับ บ.TOT จ ำกัดมหำชน ในกำรใช้ WIFi แต่ละเดือนนั้น อบต.ควนปริง
   ก็ได้พริ้นรำยงำนในแต่ละเดือนโดย TOT ก็จะรำยงำนทั้งหมดว่ำจุดที่ติดตั้งมีคนใช้
   จ ำนวนกี่คนและกำรใช้งำนมำกที่สุดอยู่ระหว่ำงจุดไหน เรียนท่ำนสมำชิกสภำฯผ่ำน
   ประธำนสภำฯว่ำให้ช่วยกันตรวจสอบดูแล WIFI ที่ติดตั้งนั้นกับระยะทำงในกำรท ำ
   สัญญำว่ำตรงกันกับที่ท ำสัญญำหรือไม่ ถ้ำจุดไหนมีปัญหำให้แจ้งมำทำง อบต.เพ่ือให้
   ทำง บ.TOT ไปจัดกำรซ่อมแซมปรับปรุงสัญญำณหรือจะนัดทำง TOT มำประชุมกับ
   สมำชิกสภำฯทั้ง 9 หมู่บ้ำนถึงรำยละเอียดของ WIFI เป็นยังไงและมีกำรตรวจสอบ
   ดูแลยังไงเพ่ือให้คุ้มกับกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงแท้จริง ส่วนถนนสำยมิ่งเมืองที่



   สมำชิกสภำฯถำมว่ำเดี๋ยวจะให้ไปตรวจสอบดูควำมมำตรฐำนที่ซ่อมถนนสำยมิ่งเมือง
   เป็นยังไง ในเรื่องขยะหน้ำห้องเย็นจะด ำเนินกำรให้นะครับ ถนนสำยห้วยเตียว ม.7
   หมดประกันสัญญำสิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภำคม 2558 ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ทำงฝ่ำยผู้บริหำรได้ชี้แจงไปแล้ว มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญ
   ท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.1 
 
นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมอีกนิดเรื่อง WIFI หมู่บ้ำนคือส่วนตัวผมอยำกให้ฝ่ำยผู้บริหำรให้ทำง TOT เขำมำ
   ด ำเนินกำรผมอยำกให้ท่ำนยกเลิก มันจะได้ไม่เสียไปมำกกว่ำนี้ แต่ให้เขำมำด ำเนินกำร
   ดูถ้ำมีได้ดีก็โอเคแทนที่จะยกเลิกเพรำะว่ำมันเป็นนโยบำยของท่ำน ตัวท่ำนเองก็ท ำ
   นโยบำยได้ส ำเร็จได้ดีด้วยแต่คนที่ผิดก็คือผู้ให้บริกำรคือ บ.TOT จ ำกัดมหำชนที่ไม่
   สำมำรถให้บริกำรได้ ยกเลิกไปท่ำนก็ไม่ได้เสียหำยอะไรเลยมีแต่ผลบวกในสำยตำ
   ชำวบ้ำน สำยตำสมำชิกสภำฯ สำยตำข้ำรำชกำรเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรรักษำ 
   ผลประโยชน์ของ อบต. ยังไงก็โปรดพิจำรณำด้วย ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
 
นำยพรชัย  สัญวงค ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่อง WIFI ตอนนี้ประสำนงำนทำง TOT จะท ำให้ดีที่สุด เพรำะว่ำตัวนี้เป็นนโยบำย
   หลักท่ีประชำชนส่วนใหญ่ต้องกำร ถ้ำยกเลิกต้องถำมประชำชนว่ำยังต้องกำร WIFI อยู่
   หรือไม่ เพรำะฝ่ำยผู้บริหำรไม่เคยลืมประชำชน ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 
นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ท่ำนบอกให้ถำมประชำชนแต่ที่นั่งอยู่ 18 คนเป็นสมำชิกสภำฯท่ำนก็ไม่เอ่ยถึง ผม
   เข้ำใจมันไม่ได้เป็นโครงกำรไม่ต้องเขำมำในแผน เป็นบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค ท่ำน
   ท ำได้เลยแต่ในส่วนตัวสมำชิกสภำฯทั้งหลำยก็มีสิทธิที่จะยกเลิกได้เหมือนกัน เรื่องนี้ถ้ำ
   ท่ำนยังดื้อดึง เดี๋ยวผมจะเอำเข้ำมำในสภำฯ ผมจะเอำเข้ำมำเป็นญัตติก่อนจะถำม
   ชำวบ้ำนถำมสมำชิกสภำฯก่อน ข้ำรำชกำรที่เขำนั่งกันอยู่ เขำให้มำปกป้อง 
   ผลประโยชน์ของ อบต. กำรที่จะสนองท่ำนต้องอยู่ในขอบเขตด้วยนะครับ ไม่ใช่ท่ำน
   ท ำแบบนี้เท่ำกับท่ำนยัดเยียดให้กับเขำ ท่ำนก็จบมำ ข้ำรำชกำรก็จบมำ เขำให้อะไรให้
   ควำมรู้ไปใช้ในกำรไหน ให้รักษำผลประโยชน์ของชำติเป็นหลัก มันไม่จ ำเป็นต้องเป็น
   หน่วยงำนรำชกำร แม้แต่บริษัทห้ำงร้ำนเขำมีมำตรฐำนอยู่แล้ว ท่ำนยกเลิกเป็น 
   ตัวอย่ำงที่ดีในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ คนที่ เขำไม่พอใจก็ช่ำงเขำ เขำไม่ได้
   เสียหำยอะไร แต่ อบต.เสีย แต่ถ้ำย้อนกลับไปผมไม่รู้จะทองยังไงว่ำท่ำนรักษำ 
   ผลประโยชน์ของชำวบ้ำนหรือว่ำรักษำผลประโยชน์ของ อบต. แม้แต่เรื่องน้ ำอยู่ใน
   บริกำรสำธำรณูปโภคเหมือนกัน ท่ำนเคยน ำเข้ำสภำเพ่ือเสนอขอเก็บค่ำน้ ำถูกต้อง
   หรือไม่ มุมมองผมว่ำท่ำนก็เป็นคนดีอยำกให้ อบต.มีรำยได้ แต่พอมองเรื่อง WIFI ทั้งๆ
   ที่ อบต.เสียผลประโยชน์ ประชำชนก็เสียผลประโยชน์ ท่ำนกลับนิ่งเฉยแล้วท่ำนท ำ
   เพ่ือใคร ด้ำนสำธำรณูปโภค 2 อย่ำงนี้เปรียบเทียบกันชัดๆนะครับ ยังมีอีกมำกยังไงก็
   แค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 



 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
 
นำยพรชัย  สัญวงค ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ในเรื่อง WIFI ครับท่ำนประธำนสภำฯ ที่ทำงฝ่ำยผู้บริหำรจัดท ำขึ้นเป็นเพ่ือกำรศึกษำ
   แต่ถ้ำท่ำนคิดว่ำไม่เหมำะสมที่จะให้บริกำรประชำชนก็ยินดีที่จะเข้ำสภำฯได้ครับ 
   ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.7 ครับ 
 
นำยสำธิต  ขันติ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอเสริมเรื่อง WIFI สักหน่อยนะครับว่ำผมเข้ำใจควำมรู้สึกของสมำชิกสภำฯม.1ว่ำดู
   แล้วมันจะเสียผลประโยชน์ เรื่องยกเลิกมันก็ไม่ควรจะยกเลิกแต่ว่ำถ้ำดูแล้วว่ำทำง 
   TOT ใช้ไปไม่ได้ผลก็ควรเปลี่ยนย้ำยค่ำยไปท ำวิธีอ่ืนได้หรือไม่ที่ได้ผลประโยชน์ของ
   ชำวบ้ำน เรื่องยกเลิกผมไม่สนับสนุนแต่สนับสนุนว่ำให้หำวิธีที่ว่ำเขำมีสัญญำณที่เต็ม
   ตำมสัญญำที่เต็มพิกัดของเรำ ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 
นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ส่วนตัวไม่ให้ยกเลิกเลยแต่ให้ไปด ำเนินกำรครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 คือให้คุยกับผู้จัดกำร บ.
   TOT จ ำกัดมหำชน ให้แก้ไขครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ถ้ำเขำแก้ไขแล้วเป็นอีกก็อยำกให้ยกเลิก
   เสียคืออย่ำปล่อยไว้เงินตรงนี้ไว้ท ำอย่ำงอ่ืนดีกว่ำยังมีอะไรที่ต้องท ำอีกเยอะ ไม่รู้ว่ำ
   ท่ำนรองนำยกฯจะคิดยังไงแต่ผมคิดว่ำตรงนี้มันไม่ใช่ หจก.พรชัย  สัญวงค์นะครับมัน
   เป็น อบต.ควนปริง ขอฝำกและขอขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนรองนำยกฯครับ 
นำยพรชัย  สัญวงค ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอให้ถอนค ำพูดด้วยนะครับท่ำนประธำนสภำฯ สิ่งไหนไม่สมควรพูดก็ไม่ใช่เรื่อง 
   ส่วนตัว ขออนุญำตนะครับ ท่ำนประธำนสภำฯต้องพิจำรณำนะครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ให้ท่ำนสมำชิกสภำฯถอนค ำพูดนะครับ 
 
นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัว พูดเปรียบเทียบให้ฟังว่ำที่นี้คือ อบต.ควนปริง ให้รักษำ 
   ผลประโยชน์นะครับไม่ใช่บริษัทหรือ หจก.ครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.4 ครับ 
 
นำยฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   บรรยำกำศดีๆเอำค ำพูดดีๆเรื่องสิ่งที่ถูกต้อง ผมอยู่ด้วยควำมเป็นกลำงไม่ว่ำจะเป็น
   สมำชิกสภำฯและฝ่ำยผู้บริหำร สิ่งใดที่ฝ่ำยผู้บริหำรท ำไม่ถูกต้องก็ต้องติเตียน สิ่งไหนที่
   ท ำถูกต้องผมก็สนับสนุนนะครับ ผมขอนะครับว่ำพูดกันดีๆเพ่ือกำรท ำงำนของเรำ ผม



   เข้ำใจท่ำนปฏิภำณ ท ำตรงนี้เพ่ือหมู่บ้ำนประชำชนของเรำในต ำบลควนปริงและต้อง
   เข้ำใจทำงฝ่ำยผู้บริหำรด้วยนะครับว่ำอยำกจะชี้แจง ผมขอฝำกถึงท่ำนรองนำยกฯนะ
   ครับว่ำที่สมำชิกสภำฯทุกท่ำนติก็เพ่ือก่อนะครับ ฟังกันด้วยเหตุด้วยผล ขอขอบคุณ
   ครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.1 ครับ 
 
นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ท่ำนเป็นท่ำนประธำนสภำฯ ถ้ำท่ำนไม่อนุญำตก็ไม่สมควรพูดจะเป็นฝ่ำยผู้บริหำรหรือ
   ว่ำใครก็แล้วแต่ ประธำนสภำฯเป็นใหญ่ตรงนี้ ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนรองนำยกฯครับ 
 
นำยพรชัย  สัญวงค ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.1 ยังไม่ได้ถอนค ำพูดนะครับ ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.1 ครับ 
 
นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมเปรียบเทียบบริษัทห้ำงร้ำนในกำรที่เขำจะรักษำผลประโยชน์ ตรงนี้ผมบอกว่ำมัน
   ไม่ใช่ หจก.พรชัย  สัญวงค์ ผิดตรงไหน หยำบคำยตรงไหนครับ 
 
ประธำนสภำฯ  ให้ถอนค ำพูดที่ว่ำ หจก.พรชัย  สัญวงค์นะครับ 
 
นำยปฎิภำณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ถ้ำให้ผมถอนผมถอนทั้งประโยค พรชัย  สัญวงค์ถอนท ำไม ค ำว่ำพรชัย  สัญวงค์ถอน
   แล้วจะให้เปลี่ยนเป็นยังไงครับ 
 
ประธำนสภำฯ  เชิญครับท่ำนรองนำยกฯ 
 
นำยพรชัย  สัญวงค ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ถอนหรือยังครับท่ำนประธำนสภำฯ 
 
ประธำนสภำฯ  สมำชิกสภำฯพูดค ำเปรียบเทียบเฉยๆเท่ำนั้น เชิญครับ 
 
นำยพรชัย  สัญวงค ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ถ้ำถอนแล้วขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯนะครับที่ท ำหน้ำที่ได้ดี ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ครับ ส ำหรับวันนี้ท่ำนสมำชิกสภำฯทุกหมู่บ้ำนก็พูดในสิ่งที่ดีๆและสร้ำงสรรค์ ถ้ำเอำไป
   ใช้ให้เกิดประโยชน์กับหมู่บ้ำนและชุมชนผมว่ำคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือชำวบ้ำนนะ
   ครับ เมื่อประชุมครบตำมระเบียบวำระแล้ว ส ำหรับวันนี้ผมขอปิดกำรประชุมครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 11.45  น. 
 



 
 
 

ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
 

 
นำยสุพจน์   แดงเรือง 

เลขำนุกำรสภำฯ อบต.ควนปริง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่         เดือนเมษายน  พ.ศ.2558 
 

 
(ลงชื่อ)............................................. กรรมกำร  (ลงชื่อ)........................................กรรมกำร 
          (นำยประดับ   สั้นเต็ง)                                             (นำยปรีชำ   เกลี้ยงรัตน์) 
 
 

            (ลงชื่อ)........................................ประธำนกรรมกำร 
(นำยณรงค์    รักรำวี) 

 
 
 
 

 


