
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2558 ประจ าปี 2558  (ครั้งที่ 1/2558) 

วันจันทรท์ี่  29  มถิุนายน  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  8  คน 
  1.นำยทักษิณ   รักจริง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  2.นำยพรชัย   สัญวงค์  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  3.นำงวิภำ    สิริรักษ์  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  4.นำงภรภัทร   หมินหลัง  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  5.นำงเพ็ญนภำ   สังยวน  หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดฯ 
  6.นำงสำวสุภัค   อินทนุ  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
  7.นำงสำวกัลยำ   ชูสังข์  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
  8.นำยภำนุวัฒน์    สูงสุทธิ์ นำยช่ำงโยธำ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

  ก่อนเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม เลขำนุกำรสภำฯกล่ำวรำยงำนต่อท่ำนประธำนสภำฯ ว่ำ
สมำชิกฯมำครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯเปิดกำรประชุม 
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ประธานสภาฯ  กล่ำวว่ำขอสวัสดีฝ่ำยผู้บริหำร สมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน วันนี้เป็นกำรประชุมสภำ
   สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2/2558  ประจ ำปี 2558  (ครั้งที่ 1/2558) วันจันทร์ที ่ 29  
   มิถุนำยน  2558  ตำมระเบียบวำระต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี - 

 

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

นายปฏิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ไม่ทรำบว่ำในกำรที่ผู้บริหำรเชิญบุคคลภำยนอกและตัวแทนจำก บริษัท TOT มำร่วม
   รับฟังกำรประชุมไม่ทรำบว่ำท่ำนประธำนสภำฯได้อนุญำตหรือยังครับ  
 

ประธานสภาฯ  ฝ่ำยผู้บริหำรก็ได้เชิญมำแล้ว ผมก็ให้เกียรติท่ำนให้เข้ำรับฟังได้ครับ มีสมำชิกสภำฯ
   ท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   รำยงำนกำรประชุมเมื่อวันที่  19  กุมภำพันธ์ 2558 ผมมีค ำพูดที่กล่ำวต่อ 
   ประธำนสภำฯ ณ วันนั้นอยู่ที่หน้ำที่ 5 ซึ่งผมได้กล่ำวไว้ว่ำเรื่องกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง
   ที่ผมน ำเสนอ ซึ่งเมื่อก่อนประธำนประชำคมเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมกำรผู้ตรวจงำน
   จ้ำง แต่มำระยะหลังช่วงหนึ่งสมำชิกสภำฯสำมำรถตรวจงำนจ้ำงได้ เรื่องนี้เพ่ือขอ
   ควำมชัดเจน เพรำะว่ำวันที่ผ่ำนมำผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงผ่ำนพ้น
   มำแล้ว เกิดมีปัญหำขึ้นมำว่ำสมำชิกสภำฯไม่สมควรไปตรวจงำนจ้ำง ขอช่วยตอบได้
   หรือไม่ว่ำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมำชิกสภำฯของเรำจะตรวจกำรจ้ำงได้หรือไม่ เพรำะ
   เหตุใด ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทำงฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ  
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขออนุญำตตอบตำมหลักกำรคือ กำรตรวจกำรจ้ำง ตำมข้อกฎหมำยใหม่สมำชิกสภำฯ
   เป็นกรรมกำรตรวจงำนได้แต่เนื่องจำก สตง.ชี้ว่ำมีควำมเป็นไปได้สูงที่จะไม่เป็นกลำง 
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   เนื่องจำกสมำชิกสภำฯจะเข้ำข้ำงฝ่ำยผู้บริหำรเพ่ือแสดงควำมโปร่งใสก็ให้ประชำคม
   ที่มำจำกกำรแต่งตั้งของหมู่บ้ำนดีกว่ำ ที่ไม่ได้ตั้งสมำชิกสภำฯเนื่องจำก สต.ทักท้วงมำ 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ฝ่ำยผู้บริหำรได้ชี้แจงไปแล้ว มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิก
   สภำฯท่ำนอ่ืนจะแก้ไข ผมขอมติที่ประชุม ถ้ำสมำชิกสภำฯรับรองรำยงำนกำรประชุม
   ฉบับวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2558 ให้ยกมือขึ้นครับ 
   รับรอง  17 เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 



   งดอกเสียง  1  เสียง คือประธำนสภำ 
 

   2.2เรื่ องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง         
   สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1/2558 ครั้งที่ 1/2558 (เมื่อวันที่  23  มีนำคม 2558)  มี 
   สมำชิกสภำฯท่ำนใดจะแก้ไขบ้ำงไหมครับ ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนจะแก้ไข 
   ผมขอมติที่ประชุม ถ้ำสมำชิกสภำฯรับรองรำยงำนกำรประชุม เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 
   2558 ให้ยกมือขึ้นครับ 
   รับรอง  17 เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 
   งดอกเสียง  1  เสียง คือประธำนสภำ 
      

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม (นายปฎิภาณ  หะจิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ผู้เสนอกระทู้ถาม) 
   กระทู้ถามที่ 1 เรื่องซ่อมแซมถนนสายม่ิงเมือง ซอย 1 
   กระทู้ถามที่ 2 เรื่องโครงการปรับปรุงถนนสายเกาะไสน  
   ขอเชิญท่ำนปฏิภำณ  หะจิครับ 
 

นายปฎิภาณ   หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมได้เสนอกระทู้ถำม กระทู้ถามท่ี 1 เรื่องซ่อมแซมถนนสายม่ิงเมือง ซอย 1 ค ำถำม
   ที่จะถำมมีดังต่อไปนี้ 
   1.สำเหตุที่ท ำให้ถนนช ำรุด ทั้งๆท่ีเพ่ิงท ำเสร็จเดือนพฤศจิกำยน 2557 จนกระทั่งเดือน
   มกรำคม 2558 ถนนก็พังแล้ว 
   2.จะด ำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไขปัญหำให้เมื่อไหร่ 
   3.เคยเสนอต่อที่ประชุมสมัยวิสำมัญครั้งที่ผ่ำนมำ แต่ท ำไมไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ 
   กระทู้ถามที่ 2 เรื่องโครงการปรับปรุงถนนสายเกาะไสน โครงกำรนี้ได้ท ำสัญญำไป
   ตั้งแต่วันที่  12  มีนำคมแล้วเริ่มท ำงำนวันที่ 13 หมดสัญญำวันที่ 10 มิ.ย. เมื่อหมด
   สัญญำบริษัทต้องจ่ำยค่ำปรับ 
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   1.ผมอยำกทรำบว่ำท ำไมกำรด ำเนินกำรล่ำช้ำส่งผลกระทบให้ชำวบ้ำนได้รับควำม
   เดือดร้อน เนื่องจำกอยู่ในช่วงหน้ำฝน ถ้ำย้อนหลังไป 3 เดือนท ำเสร็จชำวบ้ำนไม่
   เดือดร้อน  
   2.โครงกำรปรับปรุงถนนสำยเกำะไสนจะแล้วเสร็จทันงบประมำณปี 2558 หรือไม่ครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทำงฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอบคุณส ำหรับค ำถำม กระทู้ที่ 1 ตอบไปรอบหนึ่งแล้ว ที่เข้ำสภำฯรอบที่แล้วว่ำถนน
   อยู่ในระยะประกันเรำก็แจ้งไปให้บริษัทรับเหมำ 2-3 รอบแล้ว ทำงบริษัทผู้รับเหมำจะ
   มำแก้ไข จริงๆแล้วถนนไม่ได้พังแต่เกิดกำรร้ำวผิวจรำจรแต่พ้ืนยังแข็งแรง แต่เรำก็แจ้ง
   ให้ผู้รับเหมำมำแก้ไขเพรำะอยู่ในช่วงประกัน เมื่อถึงระยะเวลำที่เขำมำถอนเงินประกัน
   คืนเรำก็จะเอำเงินประกันมำซ่อม ข้อ 2 เรื่องโครงกำรเกำะไสนโครงกำรนี้อยำกท ำ
   ตั้งแต่ปีที่แล้วเนื่องจำกงบประมำณที่กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้อถิ่นผลักดันมำให้
   ในเดือนมีนำคม เรำก็เลยต้องมำท ำในเดือนมีนำคม เพรำะว่ำกำรท ำงำนอะไรสักอย่ำง
   งบประมำณต้องเข้ำมำอยู่ในบัญชีของ อบต.ก่อน ผู้บริหำรทุกงำนทุกอย่ำงอยำกจะท ำ



   ให้เร็วทันกับเวลำ ติดกับเรื่องของข้อกฎหมำยถ้ำงบประมำณไม่เข้ำมำอยู่ในบัญชีไม่
   สำมำรถจัดจ้ำงอะไรได้เลย เรำไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันได้เหมือนเทศบำล เพรำะฉะนั้น
   ต้องรองบประมำณเข้ำมำก่อนและอีกอย่ำงปัญหำผู้รับเหมำท ำงำนล่ำช้ำก็เป็นปัญหำ
   ส่วนตัวของผู้รับเหมำเพรำะฉะนั้นเมื่อเลยสัญญำเรำก็ต้องปรับตำมระเบียบ ถนนสำย
   เกำะไสนแค่ท ำหินคลุกและบดอัดปัญหำหน้ำงำนมีเยอะมำก เพ่ิงจะเคลียแล้วเสร็จเมื่อ
   วันศุกร์ ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนจรูญ  สีผมที่ช่วยคุยกับเจ้ำของที่เนื่องจำกเขำ
   ไม่ได้อุทิศที่ดินมำให้ก็มำโวยที่ อบต. ขอบคุณสมำชิกสภำฯทุกคนที่เป็นหูเป็นตำให้กับ
   ชำวบ้ำน โครงกำรนี้อยู่ในแผนมำหลำยี เรำเห็นว่ำถนนเป็นรูปเป็นร่ำง เรำไม่ได้เช็คว่ำ
   ได้อุทิศหรือไม่ ชื่อเจ้ำของจริงๆอยู่กรุงเทพก็เลยเป็นปัญหำมำ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมฟังท่ำนำยกฯชี้แจงเรื่องเอกสำรที่ดินมีปัญหำ พ.ศ.2558 ท่ำนใช้โครงกำรนี้ว่ำ
   ปรับปรุง เมื่อปรับปรุงแสดงว่ำต้องเป็นโครงกำรมำก่อน ถ้ำย้อนหลังกลับไปปีพ.ศ.
   2551  เมื่อ 8 ปีที่แล้วได้ขึ้นทะเบียนประเมินมัดจ ำประกันสัญญำถนนสำยเกำะไสน 
   ในสมัยนำยกฯสมเจน แล้วเข้ำแผนโครงสร้ำงถนนเทคอนกรีตสำยเกำะไสนงบ 
   ประมำณหนึ่งล้ำนสองในปี พ.ศ.2551 ตรงนี้เป็นหลักฐำนพอหรือไม่ว่ำที่ตรงนั้นเป็นที่
   สำธำรณะ พอมำสมัยท่ำนบอกว่ำมีปัญหำเรื่องที่ดิน ทั้งๆที่เขำกันเอำไว้แล้ว ผมขอ
   อนุญำตเอำหลักฐำนให้ท่ำนเลขำฯให้ประธำนสภำฯดูหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
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นายจรูญ   สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมดูเอกสำรแล้ว ผมขอประท้วงท่ำนประธำนสภำฯนะครับ ตำมระเบียบข้อบังคับ ข้อ
   ที่ 3 ว่ำด้วยเรื่องกำรยื่นกระทู้ถำม ตำมที่ท่ำนจะเอำกระทู้ถำมเข้ำมำในสภำฯ ท่ำน
   ต้องตรวจและดูก่อนว่ำกระทู้ถำมนั้นๆจะตรงกับครั้งก่อนหรือเปล่ำ  กระทู้ถำมของ
   สมำชิกสภำฯหมู่ที่  ท่ำนประธำนสภำฯผิดข้อบังคับนะครับ เพรำะว่ำเมื่อประชุมวันที่ 
   23 มีนำคม ฝ่ำยผู้บริหำรก็ได้ตอบไปแล้ว แล้ววันนี้ท่ำนประธำนสภำฯก็เอำเข้ำมำอีก 
   ไม่รู้ว่ำเพรำะสำเหตุอะไร กระทู้ถำมนี้มันซ้ ำผิดข้องบังคับท่ี 3 นะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ครับในกรณีที่ท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 กระทู้ถำมวันนั้นทำงฝ่ำยผู้บริหำรได้รับปำกใน
   ที่ปะชุมว่ำได้ซ่อมแซมไปแล้วแต่ปรำกฏว่ำยังไม่ได้ซ่อมแซม ท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1
   เลยได้ยื่นกระทู้ถำมมำ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ถูกต้องตำมท่ีท่ำนประธำนสภำฯพูด วันนั้นนำยกฯไม่อยู่ท่ำนรองพรชัยอยู่ ผมตั้งกระทู้
   ถำมนั้นจริง ที่ผมเอำเข้ำมำอีกครั้งหนึ่งเพรำะว่ำถนนสำนนั้นมีปัญหำก่อผมตั้งกระทู้ 1 
   วัน ท่ำนก็ได้ให้ช่ำงเอำน้ ำรำดยำงไปลำดรอยร้ำวระยะทำง 100 เมตร ผมมีวีดีโอด้วย
   นะครับ ไม่ถูกหลักวิชำกำร ผมตั้งค ำถำมเพ่ือให้ช่วยซ่อมแซมไม่ใช่ให้เอำน้ ำรำดยำงมำ
   รำดเพื่อปกปดรอยร้ำว ดูถนนสำยนี้ประกันเอำไว้เท่ำไหร่คุณก็แจ้งไป  ถ้ำไม่มำท ำคุณ
   ก็จ้ำงบริษัทอ่ืนได้ค่ำใช้จ่ำยทำง อบต.ก็ไม่ได้ออก เงินค่ำประกันก็มีอยู่มันไม่ใช่ปัญหำ
   อะไร ผมตั้งค ำถำมซ้ ำค ำถำมแต่ผมต้องกำรค ำตอบ ท ำหรือไม่ท ำ ผมตั้งอีกเพรำะยัง
   ไม่ได้ท ำ ขอบคุณครับ 
 



ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยผู้บริหำรครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชำวบ้ำน เรำตั้งใจจะแก้ปัญหำให้กับถนนสำนนั้น 
   ต้องติดต่อผู้รับเหมำมำรับผิดชอบเพรำะอยู่ในระยะประกัน เรำไม่สำมำรถใช้ 
   งบประมำณซ้ ำซ้อนได้ เทคนิคถนนพังเดี่ยวผมให้วิศวกรเป็นคนตอบนะครับ ขอบคุณ
   ครับ 
 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนำยช่ำงโยธำครับ 
 

นายภานุวัฒน์  สูงสุทธิ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   จะขออธิบำยเกี่ยวกับกำรซ่อมบ ำรุง วิธีซ่อมบ ำรุงมีมำตรฐำนอยู่แล้วว่ำถนนได้ช ำรุด
   แบบไหน จะต้องซ่อมแบบไหน ผมอยำกจะให้ท่ำนสมำชิกสภำฯตอบว่ำถนนสำยมิ่ง
   เมืองช ำรุดแบบไหน 1ถนนหลุดร่อน 2.ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 3.หลุดหำยที่เกิดจำกำร
   ปะซ่อม 4.ยุบตัวเป็นแห่ง 5.เป็นรอยของร่องล้อ 6.รอยแตกลำยจระเข้ 7.รอยแตกตำม
   แนวยำวของถนน ท่ำนบอกว่ำรอยแตกตำมแนวยำวของถนน มีวิธีซ่อมอยู่ครับ 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  
   ผมดูแล้วนะครับ กำรตั้งกระทู้ถำมไม่ใช่กำรอภิปรำยนะครับ ที่ถำมไปก็เป็นผลดี 
   ส ำหรับชำวบ้ำน คุณภำพถนนที่ท ำออกไปไม่ดี อดีตที่ผ่ำนมำผมอยู่ในวงกำรสร้ำงถนน
   มำประมำณ 20 ปี ก็รู้ระบบรู้เรื่องอย่ำงมำก คุณภำพถนนแต่ละประเภทจะไม่ 
   เหมือนกันมีหลำยชั้นหลำยเกรด มันอยู่ว่ำงบประมำณที่ลงไปจ่ำยเท่ำไหร่ ผมอยำก
   ย้อนไปในข้อบัญญัติปี 57 ในตอนนั้นผมด ำรงต ำแหน่งรองนำยกฯ 
 

ประธานสภาฯ  ท่ำนครับให้ผู้ยื่นกระทู้ถำม ขอเชิญสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมยังไม่ได้รับค ำตอบจำกผู้บริหำรเลยนะครับ เรื่องกำรโอนเป็นที่สำธำรณะครับ ผม
   เห็นด้วยกับท่ำนฉลอง  ทองเรืองว่ำกระทู้ถำมไม่ใช่กำรอภิปรำย บำงเรื่องท่ำนผู้บริหำร
   สมควรจะตอบเอง เรำเคยดูกำรประชุมใหญ่อย่ำง ส.ส.ไม่มีรัฐมนตรีเชิญช่ำงโยธำนะ
   ครับ เชิญผู้จัดกำรบริษัทมำนั่งตอบค ำถำมแทน เป็นงำนที่ท่ำนท ำเอง ค ำว่ำผู้บริหำร
   แปลกันภำษำบ้ำนๆนะครับใช้ให้เพ่ือนท ำแต่ท่ำนไม่รู้อะไรเลย ท่ำนไม่ได้สนใจงำนที่
   ท่ำนจ้ำงท ำ ท่ำนตอบผมที่ตรงนั้นเป็นสำธำรณะหรือไม่ ส่วนเรื่องถนนเกำะไสนตำม
   สัญญำข้อที่ 18 ท ำบริเวณก่อสร้ำงให้เรียบร้อย ผู้รับจ้ำงจะต้องรักษำบริเวณท่ี 
   ปฏิบัติงำนตำมสัญญำรวมทั้งโรงงำนหรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนของผู้
   รับจ้ำงให้อยู่ในควำมสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนตลอด 
   ระยะเวลำกำรจ้ำง ท่ำนท ำท่ำนต้องเว้นช่องให้ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำได้ ถนน
   เกำะไสนระยะ 15 วันประชำชนไม่ได้เข้ำออกเพรำะไม้ไปขวำง ผมถำมว่ำท ำไมล่ำช้ำ
   ท่ำนก็ตอบไม่ตรงประเด็น ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยผู้บริหำรครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 



   ผมขอให้ถอนค ำพูดก่อนนะครับ ที่พูดว่ำไม่รู้เรื่องนะครับ ผมว่ำพอจะคุยกับคนอ่ืนรู้
   เรื่องนะครับ ต้องถอนค ำพูดก่อน ขอบคุณครับ 
  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอถอนค ำว่ำไม่รู้เรื่องนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ก็ได้ถอนค ำพูดไปแล้ว ขอเชิญท่ำนนำยกฯครับ 
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นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ส่วนโยธำได้ชี้แจงเรื่องกำรซ่อมถนน จริงๆเป็นส่วนของโยธำ อบต.ควนปริงมีกำร
   บริหำรจัดกำรด้วยหลำยๆส่วน นำยกฯสำมำรถสั่งกำรให้หัวหน้ำส่วนต่ำงๆอธิบำยใน
   เรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ผิดกฎหมำยไม่ผิดข้อระเบียบแน่นอน อยำกให้ทุกท่ำนเข้ำใจด้วย 
   นำยกฯเป็นผู้อนุมัติโครงกำรแต่ผู้รับผิดชอบคือส่วนโยธำนะครับ เรื่องถนนเกำะไสนผม
   ก็รู้ดีเพรำะตอนท ำผมเป็นรองนำยกฯอยู่เหมือนกัน ถนนสำยนั้นไม่ได้อุทิศเป็นทำงกำร 
   แต่มีกำรใช้จนเป็นรูปร่ำงของถนนมีหลุมมีบ่อ แต่มีกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ถนนใช้
   งำนไม้ได้เพรำะน้ ำไหลบ่ำมำจำกเขำนุ้ยท ำให้เป็นร่อง ฝ่ำยผู้บริหำรก็ไปซ่อมบ ำรุงให้
   โดยผ่ำน อบจ. ปัจจุบันเจ้ำของพ้ืนที่เป็นลูกสำวนำยสนอยู่กรุงเทพก็เคยมำโวยเมื่อวัน
   ศุกร์เพรำะถนนเป็นของเขำเจ้ำเดี่ยว ได้กำรอนุเครำะห์จำก ส.อบต.จรูญ สีผมและ
   ผู้ใหญ่บ้ำน ม.1ไปเคลีย ถ้ำไม่ได้ท ำก็ต้องยกเลิก ถ้ำมีปัญหำจริงๆขออนุญำตรับผิดชอบ
   ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นประมำณแสนกว่ำบำทก็จะคืนให้ อบต.ถ้ำไม่ให้ท ำเมื่อเคลียกับ
   เจ้ำของที่ดินอนุญำตว่ำถ้ำฝั่งนี้ให้มำ 2 เมตร เขำก็จะเพ่ิมให้ครบตำมสัญญำ นัดวันที่ 
   30 มำเซ็นหนังสือก็อยำกจะเรียนให้ทุกท่ำนทรำบว่ำบำงครั้งกำรท ำงำนก็อยำกจะให้มี
   หนังสืออุทิศให้เรียบร้อย ปัญหำเกิดขึ้นมำสมำชิกสภำฯไม่ใช่คนรับผิดชอบ ฝ่ำย 
   ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบเต็มๆ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอับดล อาบูบาเกอร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอประท้วงท่ำนประธำนสภำฯคับ ข้อที่ 92 เมื่อกระทู้ถำมแล้วนำยกฯก็ตอบแล้ว 
   ตำมข้อบังคับบอกว่ำห้ำมยกประเด็นมำหรือมีกำรโต้เถียงกันในสภำ เพรำะฉะนั้น
   กระทู้ถำมเม่ือสมำชิกสภำฯได้ถำมไปได้ตอบค ำถำมไปแล้ว ประธำนสภำฯยังไม่ยุติ ผม
   ขอประท้วงท่ำนประธำนสภำฯครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ที่ผมอนุญำตให้พูดต่อเพรำะว่ำกำรตั้งค ำถำมกบค ำตอบยังไม่ตรงประเด็นครับ ขอเชิญ
   ท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมก็จะตอบแต่ท่ำนประธำนสภำฯบอกเสียก่อนว่ำไม่ตรงประเด็น เรื่องคือเข้ำใจอะไร
   ยำก ไม่ได้เข้ำใจอะไรง่ำยๆนะ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ  สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 



   ผมขอใช้สิทธิพำดพิงนะครับ นำยกฯพำดพิงผมถึงผม 2 ครั้ง ผมขออธิบำยเรื่องถนน
   เกำะไสน เพรำะผมมีส่วนร่วมทุกครั้ง ครั้งแรกผมก็ไปกับนำยปฏิภำณ ไปขอหนังสือ
   อุทิศจำกบ้ำนนำยสน เรำก็ได้มำ อยู่มำได้งบประมำณจำก อบต.ไปท ำถนนสำยนั้นอีก 
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   และมีปัญหำ เขำบอกว่ำเจ้ำของที่ดินเขำไม่ให้ เรำก็ได้ประสำนเพรำะเรำต้องกำรจะ
   ช่วยท ำงำนเพ่ือให้ลุล่วงไปแต่มันล่ำช้ำ เพรำะเขำไม่ให้ที่ดินไม่ได้เซ็นอุทิศไว้ให้ เรำไป
   พูดกันหลำยคนเขำก็ให้คงจะไม่มีปัญหำแล้ว ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯนะครับ อยำกให้ TOT ชี้แจงเรื่อง WIFI เพรำะยังมี
   กำรประชุมอีกมำก ถ้ำเป็นไปได้ยำกจะถำมก่อนได้ไหมครับ ขออนุญำตนะครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 
นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมฝำกท่ำนประธำนสภำฯถึงฝ่ำยผู้บริหำร ผมเข้ำใจนะครับว่ำเรียนเชิญท่ำนมำแล้วก็
   จะเสียเวลำแต่ระเบียบวำระกำรประชุมไม่มีต้องอยู่ ในระเบียบวำระกำรประชุม ผม
   อยำกยกไปในวำระอ่ืนๆครับ  
 

ประธานสภาฯ  เชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   จริงๆไม่สมควร ท่ำนนำยกฯต้องเข้ำใจ เป็นวำระกำรประชุมสภำฯ ท่ำนก็น่ำจะให้
   ประชุมตำมวำระให้เสร็จก่อน ท่ำนท ำแบบนี้เกินหน้ำที่ประธำนสภำฯนะครับ เวลำ
   เชิญน่ำจะบอกเวลำเขำไม่ใช่ให้เขำมำนั่งแต่เช้ำ บำงเรื่องเขำไม่อยำกจะรู้จะให้ชี้แจง
   เขำก็ชี้แจงไม่ได้ กรุณำใช้ดุลยพินิจด้วย ขอบคุณครับ   
 

ประธานสภาฯ  ตรงนี้เป็นกำรประชุมสภำฯนะครับ ผมต้องประชุมไปตำมระเบียบวำระกำรประชุม มี
   สมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีก็เข้ำสู่ระเบียบวำระท่ี 4 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติเรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ผู้เสนอ
   ญัตติ นายทักษิณ  รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง เชิญครับ 
   มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะฝำกทำงฝ่ำยผู้บริหำร ขอเชิญท่ำนรองประธำนสภำฯครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอเสนอญัตติเรื่องพิจำรณำเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) ต่อ
   สภำ อบต.ควนปริงเพ่ือให้สภำเห็นชอบก่อนพิจำรณำอนุมัติแผนพัฒนำ 3 ปี ตำม
   เอกสำรที่ส่งให้สมำชิกสภำฯแล้ว ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดสงสัยหรือจะซักถำมบ้ำงหรือไม่ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ  
   หมู่ที่ 4 ครับ 
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นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 



   ขอควำมกรุณำท่ำนตรวจสอบแผนพัฒนำ 3 ปีเพรำะเมื่อลงมติแล้วจะมำทักท้วงไม่ได้
   แล้วนะครับ  ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ  สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องแผน 3 ปีนะครับ กระผมมีข้อสงสัยอยู่ 2-3 ข้อนะครับ โครงกำรที่ 15 โครงกำร
   จัดซื้อโต๊ะประชุม เพ่ือจัดซื้อโต๊ะประชุมให้เพียงพอแก่กำรปฏิบัติงำน ผมไม่เข้ำใจว่ำ
   โต๊ะประชุมไม่พอ 1 ชุด ชุดหนึ่งมีเท่ำไหร่ครับ กว้ำงเท่ำไหร่ยำวเท่ำไหร่ ไม่เข้ ำใจครับ
   โครงกำรนี้ ผมขอถำมก่อน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   โครงกำรจัดซื้อโต๊ะประชุมเป็นโต๊ะประชุมหัวหน้ำส่วน เรำตั้งงบประมำณไว้ 80 ,000 
   บำทนะครับ ซื้อโต๊ะขนำด 10 ที่นั่งถ้ำไม่ได้ก็เอำตำมรำคำที่ตั้งไว้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกสภำฯ ผมขอมติต่อที่ประชุม 
   ถ้ำท่ำนสมำชิกสภำฯเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำ 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561) ให้ยกมือขึ้น
   ครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง คือประธำนสภำฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 1 รายการ 
   -ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน งบประมาณอนุมัติ 
   12,000  บาท 
   ผู้เสนอญัตติ นำยทักษิณ  รักจริง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง เชิญท่ำน
   นำยกฯครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
   งบประมำณ พ.ศ.2558 จ ำนวน 1 รำยกำร บริหำรงำนทั่วไปของกองคลัง ประเภท
   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ข้อควำมคือซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 บำน ตั้งไว้ 12,000  บำท เป็นเป็น 
   2 ตู้ งบประมำณเท่ำเดิมได้สินค้ำมำกข้ึนครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯมีข้อสงสัยตรงกันหรือไม่ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
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นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ไม่ทรำบเอกสำรตรงกันหรือเปล่ำ คือกำรจัดซื้อตู้เอกสำร 2 บำน จ ำนวน 1 ตู้  
   งบประมำณเก่ำ 11,000 บำท ถูกต้องหรือไม่ครับ ของนำยกฯบอกว่ำ 12,000 บำท 
   งบประมำณก็เพ่ิมมำ 10,000 บำท รบกวนส่งเอกสำรดูว่ำถูกหรือไม่ครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 



   เอกสำรที่เสนอผมเข้ำใจว่ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2558 ฉบับแก้ไข
   คือ 12,000  บำท จัดซื้อ 1 ตู้ แต่ใช้งบประมำณ 12,000 บำท ได้มำ 2 ตู้ ผมอยำก
   ถำมว่ำสำเหตุใดที่จำก 1 ตู้มำเป็น 2 ตู้ ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีบกพร่อง
   อย่ำงไรไม่ทรำบ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   จริงๆแล้วเป็นควำมผิดพลำดของพัสดุนะครับ จะซื้อ 2 ตู้แต่เขียนในข้อบัญญัติผิดก็เลย
   ต้องมำแก้ไขใหม่นะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอมีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ ปรำกฏไม่มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนสงสัย ผมขอ
   มติต่อที่ประชุม ท่ำนสมำชิกสภำฯอนุมัติประเภทครุภัณฑ์ รำยกำรค่ำตู้เก็บเอกสำร
   งบประมำณ 12,000  บำท ให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  17 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง คือประธำนสภำฯ 
 

พักการประชุม 10 นาที 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
   จ านวน 3 รายการ 
   6.1 โครงกำรก่อสร้ำงฐำนรำกระบบประปำหมู่บ้ำน ขนำดควำมจุ 12 ลบ.ม. 
   บ้ำนนำป้อ ม.8 งบประมำณ 335,000  บำท โดยโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
   งบประมำณ พ.ศ.2558 จ ำนวน 100,000  บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
   ผู้เสนอญัตติ นำยทักษิณ  รักจริง นำยก อบต.ควนปริง เชิญครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอเสนอญัตติเพ่ืออนุมัติจำก สภำ อบต.ควนปริง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
   ด้วยวิธรกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 ซึ่งก ำหนด 
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   ว่ำกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ลักษณะปริมำณ
   คุณภำพเปลี่ยน โดยโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 
   มี 3 รำยกำรคือ 1.ก่อสร้ำงฐำนรำกระบบประปำ ขนำดควำมจุ 12 ลบ.ม. บ้ำนนำป้อ 
   ม.8 โอนเพิ่มครั้งนี้ 100,000  บำท 2.โครงกำรเจำะบ่อบำดำลขนำด 6 นิ้ว บ้ำนทุ่งหวัง 
   ม.7 โอนเพ่ิม 100,000  บำท และโครงกำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กคือโอนเงินงบ
   จำกโครงกำรศูนย์เด็กเล็ก 200,000 บำท โอนงบจำกเครื่องสูบน้ ำ โดยเพ่ิมค่ำเครื่อง
   สูบน้ ำบำดำลชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ ำ โอนเพ่ิมอีก 50,000  บำท ที่จะท ำทั้ง 2 โครงกำร
   ได้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอมีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ ปรำกฏไม่มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนสงสัย ผมขอ
   มติต่อที่ประชุม ท่ำนสมำชิกสภำฯอนุมัติ 6.1 โครงกำรก่อสร้ำงฐำนรำกระบบประปำ 
   ขนำดควำมจุ 12 ลบ.ม. บ้ำนนำป้อ ม.8  งบประมำณ 335,000 บำท ให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  17 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 



   งดออกเสียง  1 เสียง คือประธำนสภำฯ 
 

   6.2 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำด 6 นิ้ว บ้ำนทุ่งหวัง ม.7 งบประมำณ 212 ,000 
   บำท โดยโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จ ำนวน  
   100,000  บำท  ผู้เสนอญัตติ นำยทักษิณ  รักจริง ขอเชิญครับ ท่ำนนำยกฯครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ท่ำนประธำนสภำฯครับ ผมเสนอไปหมดแล้วทั้ง 3 โครงกำรครับ มีสมำชิกสภำฯท่ำน
   จะซักถำมหรือไม่ ปรำกฏไม่มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนสงสัย ผมขอมติต่อที่ประชุม 
   ท่ำนสมำชิกสภำฯอนุมัติ 6.2 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำด 6 นิ้ว บ้ำนทุ่งหวัง  
   ม.7 งบประมำณ 212,000  บำท ให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  17 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง คือประธำนสภำฯ 
 

   6.3 ค่ำเครื่องสูบน้ ำบำดำลชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ ำ โดยโอนเพ่ิมงบประมำณ 50 ,000 
   บำท ท่ำนสมำชิกสภำฯมีข้อสงสัยจะซักถำมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ 
   หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ใน 6.3 ค่ำเครื่องสูบน้ ำบำดำลชนิดมอเตอร์จุ่มน้ ำ ผมอยำกทรำบว่ำ 50 ,000 บำท ใช้
   ซื้อเครื่องสูบน้ ำกี่ตัวกี่แรงครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   โครงกำรค่ำเครื่องสูบน้ ำ มีหลำยขนำดงบประมำณที่โอนมำเป็นเงินส ำรองไว้ส ำหรับ
   หอถังต่ำงๆ ตอนนี้เรำไม่มีงบประมำณในกำรซื้อมอเตอร์แล้ว ถ้ำเกิดเสียหำยตัวที่ 1 
   แรงก็ไม่ก่ีบำทแต่ถ้ำเป็นตัว 3 แรงก็ใช้หลำยบำทอยู่ตั้งงบเอำไว้เฉยๆครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนจะซักถำมหรือไม่ ปรำกฏไม่มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนสงสัย ผม
   ขอมติต่อที่ประชุมท่ำนสมำชิกสภำฯอนุมัติ ค่ำเครื่องสูบน้ ำบำดำลชนิดมอเตอร์จุ่มใต้
   น้ ำ โดยโอนเพิ่มงบประมำณ 50,000 บำท ให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  17 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง คือประธำนสภำฯ 
 

ระเบียบวารที่ 7  ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 
   5/2558 จ านวน 2 โครงการ 
   7.1 โครงกำรก่อสร้ำงฐำนรำกระบบประปำหมู่บ้ำน ขนำดควำมจุ 12 ลบ.ม.  
   บ้ำนนำป้อ งบประมำณ 335,000 บำท โดยจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ 
   พ.ศ . 2558  จ ำนวน  235 ,000  บำท (สองแสนสำมหมื่ นห้ ำ พันบำทถ้ วน )  
   ผู้เสนอญัตติ นำยทักษิณ  รักจริง นำยก อบต.ควนปริง เชิญครับ 
 



นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอเสนอญัตติจ่ำยขำดเงินสะสมงบประมำณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 5/2558 จ ำนวน 2 
   โครงกำรคือ ค่ำโครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลและค่ำก่อสร้ำงฐำนรำกระบบประปำ
   หมู่บ้ำน ขนำดควำมจุ 12 ลบ.ม. เป็นโครงกำรที่จะย้ำยหอถังจำกหมู่ที่ 4 ตั้งที่โรงเรียน
   บ้ำนนำป้อ งบประมำณไม่พอสำมำรถจ่ำยขำดเงินสะสมได้ จึงยื่นญัตติเพ่ือจ่ำยขำดเงิน
   สะสม ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถำมบ้ำงหรือไม่ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ
   หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   กำรท ำโครงกำรนี้ซึ่งใช้หอถัง ม.4 กำรขนย้ำยครั้งนี้ไม่ทรำบทำงฝ่ำยผู้บริหำรได้ไป
   เจรจำกับเจ้ำของพ้ืนที่บ้ำงหรือยัง มีปัญหำอะไรบ้ำง ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
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นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ได้มอบหมำยให้ ผอ.กองช่ำงเป็นผู้ด ำเนินกำรถำมกับเจ้ำของอู่แล้ว ตอนนี้เรำไม่ได้ใช้
   หอถังนั้นนำนแล้ว เนื่องจำกหอถังข้ำงล่ำงมีทรำบบีบตัวกันก็เลยไม่มีน้ ำใช้ ม.4ให้หอ
   ถังจำกป้อมต ำรวจ ม.6 ไปใช้อยู่ อนำคตก็จะขยำยเขตประปำภูมิภำคเข้ำไปใช้ ฝำก
   ประธำนสภำฯเรียนไปถึงสมำชิกสภำฯและฝำกถึงชำวบ้ำน  ม.4ทุกคนด้วย ขอบคุณ
   ครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนจะซักถำมหรือไม่ ปรำกฏไม่มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนสงสัย ผม
   ขอมติต่อที่ประชุมท่ำนสมำชิกสภำฯอนุมัติโครงกำรก่อสร้ำงฐำนรำกระบบประปำ
   หมู่บ้ำนขนำดควำมจุ 12 ลบ.ม. บ้ำนนำป้อ งบประมำณ 335,000 บำท ให้ยกมือขึ้น
   ครับ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอเรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนประธำนสภำฯต้องอ่ำนให้ตลอด ตอนนี้เป็นกำรโอน
   งบประมำณ 335,000 บำท อ่ำนต่อไปโดยจ่ำยขำดเงินสะสม 235 ,000  บำท ซึ่ง
   ต่ำงกันให้ประธำนสภำฯทบทวนใหม่นะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำฯ  ผมขอมติต่อที่ประชุม ท่ำนสมำชิกสภำฯอนุมัติโครงกำรก่อสร้ำงฐำนรำกระบบประปำ
   หมู่บ้ำน ขนำดควำมจุ 12 ลบ.ม. บ้ำนนำป้อ งบประมำณ 335,000 บำท โดยจ่ำยขำด
   เงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 จ ำนวน 235,000 บำท ให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  17 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง คือประธำนสภำฯ 
 

   7.2 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำด 6 นิ้ว บ้ำนทุ่งหวัง ม.7 งบประมำณ 212 ,000  
   บำท โดยจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 จ ำนวน 112,000 บำท  



   ผู้เสนอญัตติ นำยทักษิณ  รักจริง นำยก อบต.ควนปริง  เมื่อกี้ท่ำนนำยกฯได้เสนอไป
   ทั้ง 2 โครงกำรแล้ว มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัยจะซักถำมบ้ำงหรือไม่ ขอเชิญท่ำน
   สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ในโครงกำรนี้มีอยู่ในระเบียบวำระท่ี 6.2 แล้ว ที่ระเบียบวำระ 7.2 เป็นโครงกำร 
   เดียวกันหรือไม่ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทำงฝ่ำยผู้บริหำรครับ 
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นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เป็นโครงกำรเดียวกันครับในวำระที่ 6.2 โดยโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
   งบประมำณ พ.ศ.2558 จ ำนวน 100,000 บำท และใน 7.2 เรำขออนุมัติจ่ำยขำดเงิน
   สะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 จ ำนวน 112,000 บำท พัสดุบอกว่ำถ้ำมีเงินอยู่
   ให้ใช้เงินก่อนแล้วค่อยใช้เงินสะสมครับ ชอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ในเมื่อเป็นโครงกำรเดียวกันแล้ว ท ำไมต้องเอำวำระนี้บรรจุเข้ำในระเบียบวำระกำร
   ประชุมด้วยครับผมไม่เข้ำใจ โครงกำรเดียวกันเสนอมำขออนุมัติอีก ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ระเบียบบอกว่ำกำรโอนเงินก็ต้องผ่ำนสภำฯ กำรจ่ำยขำดเงินสะสมก็ต้องผ่ำนสภำเป็น
   คนละเรื่องกันแต่เอำไปใช้ในโครงกำรเดียวกันต้องมีมติแต่ละครั้ง จะได้รู้ว่ำเงินมำจำก
   ส่วนไหนครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนจะซักถำมหรือไม่ ปรำกฏไม่มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนสงสัย ผม
   ขอมติต่อที่ประชุมท่ำนสมำชิกสภำฯอนุมัติโครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล ขนำด 6 นิ้ว 
   บ้ำนทุ่งหวัง ม.7 งบประมำณ 212,000 บำท โดยจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปี 
   งบประมำณ พ.ศ.2558 จ ำนวน 112,000 บำท ให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  17 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง คือประธำนสภำฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติเรื่องพิจารณาการขอจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลโครงการ
   สนับสนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด 
   ผู้เสนอญัตติ นำยคมสัน  ชิตจันทร์  สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 ขอเชิญครับ 
 

นายคมสัน  ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   กำรยื่นญัตติครั้งนี้เป็นควำมละเอียดอ่อน ซึ่งมีกำรกล่ำวหำว่ำเป็นกำรไม่เหมำะสมไม่
   สมควรแต่จุดประสงค์ที่ผมยื่นเพ่ือต้องกำรสืบเสำะ ประเมินผลกำรสอนของศูนย์



   จริยธรรมให้มีกำรเรียนกำรสอนไปตำมที่ตกลงกันไว้ ต้องกำรให้เด็ก เยำวชนหรือ
   ผู้ใหญ่ที่ต้องกำรศึกษำด้ำนศำสนำให้มีควำมรู้เพ่ิมขึ้นแต่บำงคนไปพูดพวกผมก้ำวก่ำย
   ศำสนำ ไปพูดว่ำจะไปตัดงบ จริงๆแล้วผมจะขอเพ่ิมอีก 3 เดือน ผมขอตั้ง 
   คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประเมินผลอบรมศำสนำอิสลำมประจ ำมัสยิด 
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    โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 1.ให้สมำชิก อบต.ในแต่ละศูนย์จริยธรรมเป็นกรรมกำรของ
   ศูนย์จริยธรรมนั้น 2.ให้สมำชิก อบต.แต่ละศูนย์ เห็นชอบฟ้องกันทั้ง 2 คนถือว่ำผ่ำน
   กำรประเมินผล ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  กล่ำวว่ำมีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถำมหรือไม่ ขอเชิญท่ำน 
   สมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ  สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมนั่งคิดพิจำรณำขอเสนอยื่นญัตตินะครับ กำรขอเสนอยื่นญัตติเป็นของฝ่ำยผู้บริหำร
   ไม่ใช่ฝ่ำยสภำนั้นเป็นข้อระเบียบ ฝ่ำยสภำมำขอยื่นญัตติเสียเอง ตำมที่จริงแล้วที่ผมรู้ที่
   ผมไม่รู้ก็ให้สมำชิกสภำฯว่ำผมได้ กำรยื่นญัตติเป็นเรื่องบริหำรไม่ใช่เรื่องของฝ่ำยสภำ 
   ผมไม่เข้ำใจ ประเด็นที่ 2 ท่ำนบอกว่ำกำรตรวจสอบเพ่ือกำรสอนกำรเรียนของศูนย์
   ต่ำงๆ เงินงบประมำณฝ่ำยผู้บริหำรก็โอนไปให้ฝ่ำยบริหำรของมัสยิด ซึ่งมีกรรมกำร
   ศูนย์อยู่แล้ว กำรสอนกำรเรียนคณะกรรมกำรศูนย์ก็ตรวจสอบอยู่แล้ว เพ่ืออะไรเรำมำ
   ตั้งคณะกรรมกำรไปตรวจสอบ เรำให้ลูกหลำนของเรำไปเรียนเพ่ือคุณธรรม จริยธรรม 
   ทำงโต๊ะอิหม่ำมไม่สอนเรียนท ำไมเรำไม่พูดกัน ผมใคร่ขอให้ท่ำนประธำนสภำฯได้
   พิจำรณำว่ำตั้งคณะกรรมกำรจะเหมำะสมหรือยัง ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอชี้แจงตำมที่ท่ำนจรูญ  สีผมได้กล่ำวว่ำกำรยื่นญัตติเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยผู้บริหำร 
   ภำพรวมผมมองว่ำสมำชิกสภำฯเห็นถึงควำมเดือดร้อน ไม่ว่ำโครงกำรไหนๆถ้ำ 
   ผู้บริหำรไม่ได้ด ำเนินกำร สมำชิกสภำฯก็มีสิทธิที่จะยื่นมำดูญัตติก่อน หัวข้อจัดตั้ง
   คณะกรรมกำรประเมินผลโครงกำรมองในแง่บวกผมว่ำเป็นเรื่องดี เรำต้องกำรให้มีกำร
   เรียนกำรสอนเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ว่ำไปก้ำวก่ำยกิจกำรของศำสนำ  
 
ประธานสภาฯ  ท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 นิ่งลงก่อนครับ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอคัดค้ำนท่ำนประธำนสภำฯครับ ท่ำนประธำนสภำฯครับผู้เสนอญัตติท่ำนสมำชิก
   สภำฯหมู่ที่ 8เป็นผู้ยื่นญัตติอภิปรำยต่อเนื่องไม่ใช่ให้คนอ่ืนมำอภิปรำย ขอร้องท่ำน
   ประธำนสภำฯว่ำกำรพูดจำเสียดสีให้หยุดบ้ำง ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 สนับสนุนเล็กน้อยได้ครับ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 8 
   ครับ 
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นายคมสัน  ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   จุดประสงค์ผมจริงๆต้องกำรให้มีกำรสอนจริงและต่อเนื่อง สอน 1 วันหยุด 5 อำทิตย์
   หรือหยุดไป 2 เดือน แต่ละหมู่ที่ท ำ ยกตัวอย่ำง ม.3 สอนจริงดีมำก ม.9 ปำนกลำงแต่
   โดยเฉพำะ ม.8 บ้ำนผมสอนไม่ใช่ไม่สอนแต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย กำรตั้งคณะกรรมกำร
   ขึ้นมำครั้งนี้ต้องกำรให้มีกำรสอนเรียนตำมปกติที่ไม่ได้สอนสำเหตุอะไร แต่ไม่ใช่กลับ
   ดื้อๆทุกคนอยำกให้เป็นเหมือน ม.3 ม.9 โดยเฉพำะ ม.3 ,ม.1 สุดยอดมำก ทุกวันนี้
   หมู่บ้ำนผมมีแนวโน้มยิ่งน้อยลง ผมยื่นยอมเจ็บแต่ต้องกำรให้ได้ดีขึ้นมำไม่รู้ได้รู้ที่ดีอยู่
   แล้วต้องกำรให้ดีขึ้นไปอีก ต่อไปผมจะขอเงินเพ่ิม ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ไม่ได้ชี้แจงแต่ขอขอบคุณสมำชิกสภำฯที่เป็นหูเป็นตำให้ฝ่ำยผู้บริหำร เรื่องใดๆก็ตำม
   ถ้ำเป็นประโยชน์ของชำวบ้ำนเรื่องกำรตรวจสอบจริงๆไม่ต้องยื่นญัตติหรอกครับ 
   เพรำะทุกท่ำนเป็นตัวแทนชำวบ้ำนอยู่แล้ว จะเอำเอกสำรเป็นที่ อบต.เรำให้หมด 
   งบอุดหนุนทั่วไปที่ให้ศูนย์จริยธรรม งบอุดหนุนทั่วไปเรำมีแต่ 2-3ข้อที่ อบต.สำมำรถ
   อุดหนุนให้ได้ก็คือ 1.อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของท้องถิ่นหรือไม่ 2.เป็นประโยชน์ต่อ 
   ส่วนรวมหรือเปล่ำ 3.งบกำรเงินกำรคลังเรำมีเพียงพอหรือไม่ กำรตรวจสอบก็เป็น
   หน้ำที่ของศูนย์จริยธรรม เรำไม่ได้เป็นกรรมกำรในกำรจัดงำนเอง ให้ศูนย์จริยธรรมยื่น
   เอกสำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆคืนมำท่ี อบต. ขอบคุณสมำชิกสภำฯที่คิดดี ท ำดีกับกำร 
   ตรวจสอบ อยำกเรียนให้ทรำบว่ำบำงเรื่องงบประมำณแค่เล็กน้อยบำงครั้งโต๊ะอิหม่ำม 
   อำจำรย์ที่สอนในศูนย์จริยธรรมปีหนึ่ง 2 หมื่นกว่ำบำทเอง ค่ำใช้จ่ำยอย่ำงอ่ืนอีก
   มำกมำย กำรยื่นญัตติฝ่ำยสภำสำมำรถยื่นได้หลำยเรื่องในกิจกำรสภำ ยกไว้สักเรื่องๆ
   กำรเงินกำรคลังไว้ส ำหรับผู้บริหำรเพรำะสมำชิกสภำฯ ไม่สำมำรถยื่นญัตติได้นะครับ 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำฯ  กำรเสนอญัตติก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ำยนะครับและเป็นผลประโยชน์กับมัสยิดต่ำงๆตำม
   ศูนย์จริยธรรม ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ  สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมรู้สึกสบำยใจขึ้นเกี่ยวกับญัตติเรื่องนี้ ตำมท่ีสมำชิกสภำฯ ม.8 ได้กล่ำวถึง ม.และ  
   ม.9 ที่ท่ำนสมำชิกสภำฯพูดถึง ม.8 ก็รู้สึกไม่ค่อยสบำยใจ ผมคิดทำงโต๊ะอิหม่ำม ม.8 
   เขำก็มำเพ่ือควำมสบำยใจของพวกเรำทุกคน อยำกให้ท่ำนประธำนสภำฯให้ 
   โต๊ะอิหม่ำมชี้แจงเล็กน้อยครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ตรงนี้หน้ำที่ของสภำนะครับชี้แจงไม่ได้ครับ อยู่ดุลพินิจของสภำ ขอเชิญท่ำนสมำชิก
   สภำฯหมู่ที่ 4 ครับ 
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นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ญัตติทุกญัตติที่เสนอมำต้องลงมติ ไม่ทรำบว่ำมีเป้ำหมำยจะลงมติในเรื่องใดบ้ำง ถ้ำ
   เสนอญัตติแล้วไม่ลงมติ ผมว่ำให้เป็นกระทู้ถำมดีกว่ำครับ เรื่องนี้เสนอญัตติมำแล้ว 
   สมำชิกสภำฯจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ถ้ำเห็นชอบเรื่องอะไรครับ ต้องมีเป้ำหมำย
   มำให้สมำชิกสภำฯนะครับ ขอบคุณครับ 
 



ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ญัตติก็ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องขอจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรประเมิน ในส่วนนี้ถ้ำ
   ผ่ำนสภำไปส่วนที่เหลือก็ไปดูรำยละเอียดในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรว่ำจะเอำยังไง 
   ตรงนี้ก็คือต้องกำรคณะกรรมกำรประเมินผลก่อน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ญัตติสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 เสนอมำชัดเจนนะครับ ขึ้นอยู่ดุลพินิจของสภำนะครับ 
   เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมเข้ำแล้วเหตุผลคือจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขอออกตัวก่อนนะครับกำรลงมติ
   ผมหนึ่งคนเพรำะอยู่ในศำสนำพุทธ ผมไม่รู้เรื่องรำยละเอียดว่ำอะไรเป็นอะไร ผมของ
   งดกำรลงมติ ผู้ที่ถือศำสนำพุทธคนอ่ืนก็แล้วแต่ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ขอเชิญท่ำนนำยกฯครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอบคุณสมำชิสภำฯทุกท่ำนที่ท ำงำนเพ่ือชำวบ้ำน กำรพิจำรณำกำรจัดตั้ง 
   คณะกรรมกำรตรวจสอบโครงกำรสนับสนุนอบรมศำสนำอิสลำม ประจ ำมัสยิดทั้ง 5 
   มัสยิด รำยละเอียดยังไม่ชัดเจนว่ำจะจัดตั้งกี่คนเอำตัวแทนมำจำกไหน สภำกี่คน 
   ชำวบ้ำนกี่คน ที่ผ่ำนมำมีกำรบริหำรจัดกำรในศูนย์วัฒนธรรมมีควำมผิดอะไร ยังไม่มี
   ข้อมูลที่ส่งมำยังฝ่ำยผู้บริหำรไม่มีรำยละเอียดเรำไม่กล้ำเข้ำไปกระทบกระทั่งด้ำน
   ศำสนำ สตง.มำตรวจสอบเรื่องศำสนำ สตง.เองก็ยังไม่กล้ำ เพรำะบำงเรื่องมัน 
   กระทบกระเทือนหลำยฝ่ำย ฝำกทุกท่ำนคิดรำยละเอียดให้ชัดเจนครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายคมสัน  ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   คือให้สมำชิก อบต.ในศูนย์จริยธรรมเป็นคณะกรรมกำรศูนย์นั้นๆไปชัดเจนมำก 2.ให้
   สมำชิก อบต.ศูนย์จริยธรรมเห็นชอบทั้ง 2 ท่ำนจึงผ่ำนกำรประเมินผล ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
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นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   หลำยท่ำนยังไม่เข้ำใจนะครับ ส่วนตัวผมเองเข้ำใจนะครับกำรประเมินโครงกำร  
   สมำชิกสภำฯดูตรงนี้ก็พอ แล้วที่นำยกฯพูดบอกว่ำไม่กล้ำที่จะไปก้ำวก่ำย ไม่รู้ 
   คณะกรรมกำรเขำท ำงำนกันอย่ำงไร จริงไม่ยำกศูนย์วัฒนธรรม 5 ศูนย์ หลักคิดง่ำยๆ
   ตั้งคณะกรรมกำรตรงนี้ขึ้นมำเสร็จ ในคณะกรรมกำรมีใครบ้ำงก็ไปคุยกันเองแล้วท ำ
   รำยงำนส่วนแค่นี้ก็จบ มันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยำกเรื่องระดับชำติ บำงคนดูว่ำเป็นเรื่องไป
   ก้ำวก่ำยศำสนำ จริงๆแล้วไม่ได้ก้ำวก่ำย เสนอสิ่งที่ดีๆจะได้ให้เด็กเข้ำไปศึกษำได้มี
   ควำมรู้ แค่อยำกมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 



   ผู้เสนอญัตติคือคุณคมสันแล้วท่ำนประธำนสภำฯปล่อยให้สมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนพูดอยู่
   ได้อย่ำงไรครับ ระเบียบข้อบังคับมีอยู่นะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายจรูญ  สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมเข้ำใจที่ท่ำนคมสันพูด ท่ำนปฎิภำณพูดผมก็เข้ำใจ ที่ท่ำนนำยกฯบอกว่ำให้ เรำมี
   เอกสำรและหลักฐำนว่ำที่เรำจะตั้งคณะกรรมกำรเขียนคนเดียวอ่ำนคนเดียวเพ่ือ 
   สมำชิกสภำฯไม่ได้รู้เรื่อง เรำจะลงมติได้อย่ำงไร นี่คือเหตุผล แล้วเพ่ือนสมำชิกสภำฯ
   อภิปรำยแทน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ท่ำนอำจไม่เข้ำใจตรงกัน ผมเห็นด้วยกับกำรจัดตั้งกำรตรวจสอบกำรท ำงำนทุก 
   โครงกำร ควรจะมีว่ำให้มีเฉพำะสมำชิกสภำฯตรวจสอบไม่เห็นพ้องกันกับโต๊ะอิหม่ำม
   ศูนย์วัฒนธรรมอำจจะมีปัญหำกำรบริหำรัดกำรได้อยำกจะให้มีส่วนอ่ืนด้วยมำเป็น
   กรรมกำร อำจจะหมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ อบต. ตัวแทนประชำคมดูแล้วมีควำมน่ำเชื่อถือ 
   สำมำรถครอบคลุมทุกองค์กรในมัสยิดนั้นๆกำรตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบดีมำก
   เพรำะว่ำทุกโครงกำรควรจะมีครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 เล็กน้อยครับ 
 

นายปฏิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ตรงนี้เป็นญัตตินะครับ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ท่ำนนำยกฯก็ดี ท่ำนรองพรชัยก็ดีท่ีเชิญ
   ผู้น ำด้ำนศำสนำมำนั่งฟัง ไม่ได้จบตรงนี้ ไม่ใช่ว่ำตั้งคณะกรรมกำรแล้วจบแล้วเชิญ 
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   โต๊ะอิหม่ำมและคณะกรรมกำรประชุมอีกรอบหนึ่ง จะเอำกันอย่ำงไรดีเพรำะตอนนี้
   โต๊ะอิหม่ำมก็พูดไม่ได้เป็นกำรเอำเปรียบผู้น ำศำสนำเขำ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนรองประธำนสภำฯชี้แจงครับ 
 

นายลวัต  เปาะทอง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมฟังดูแล้วมึนหมดแล้วครับเรื่องพิจำรณำจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรประเมิน
   โครงกำรสนับสนุนศูนย์อบรมศำสนำอิสลำมและจริยธรรมเป็นเรื่องดีผมอับอำยผู้ที่
   เข้ำร่วมประชุมก็ให้ท่ำนหยุดก่อนนะครับและขอพักสัก 5 นำทีนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอพัก 5 นำทีครับ 
 

พักการประชุม 5 นาที 
 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯด ำเนินกำรประชุมต่อครับ 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวำระท่ี 8 เรื่องขอควำมเห็นชอบจำกสภำนะครับ อยู่ที่ดุลพินิจของสภำ ขอ
   เชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 



   เพ่ือควำมสบำยใจของผู้ร่วมประชุมโดยเฉพำะผู้น ำศำสนำทุกๆท่ำนนะครับ ผมอยำก
   ให้ผู้น ำศำสนำเขำได้ชี้แจงแต่ไม่สำมำรถชี้แจงได้ ผมขอเสนอให้ สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 
   ถอนญัตติก่อนนะครับ ค่อยนัดประชุมนอกรอบไม่อยำกให้กระทบกระทั่งครับ  
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายคมสัน  ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมมองแล้วปัญหำนี้ละเอียดอ่อนมำก ดูๆแล้วท ำท่ำจะวุ่นวำย ถ้ำด ำเนินต่อไปมีปัญหำ
   ในฐำนะผู้ยื่นญัตติขอถอนญัตตินะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เมื่อผู้เสนอญัตติได้ถอนญัตติไม่มีกำรลงมตินะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติเรื่องพิจารณาด าเนินการออกข้อบัญญัติ เรื่องการห้ามใช้ยานพาหนะน้ าหนัก 
   น้ าหนักบรรทุกหรือน้ าหนักเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนดไว้ 
   ผู้เสนอญัตติ นำยปฎิภำณ  หะจิ  สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 เชิญครับ  
 
นายปฏิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอเสนอญัตติเรื่องกำรห้ำมใช้ยำนพำหนะน้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุกหรือน้ ำหนักเพลำ
   เกินกว่ำที่ได้ก ำหนดไว้ มีเหตุผลหลำยๆอย่ำง ตั้งแต่ได้มีกำรน ำรถบรรทุก 10 ล้อเข้ำไป 
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   ยังซอยของหมู่ที่ 9 จ ำได้ท่ำนรองพรชัยโทรมำให้ไปด ำเนินกำรหน่อย ผมนั่งคิดว่ำผม
   จะไปในฐำนะอะไร ไปในฐำนะสมำชิกสภำฯหรือเกิดมีกำรทะเลำะกัน อยำกมีกำรตั้ง
   ข้อหำขึ้นมำผมเป็นแค่สมำชิกสภำฯไม่ใช่เจ้ำพนักงำน มำดูตำมมำตรำ 65 ในกำร
   ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติให้สมำชิกสภำฯองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นำยก 
   อบต. รองนำยก อบต. ปลัด อบต. พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนตำมประมวล 
   กฎหมำยอำญำ ถ้ำญัตตินี้ผ่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำนที่เข้ำไปปฏิบัติหน้ำที่ในเรื่องกำรไป
   ตักเตือนก็ดีใช้รถบรรทุกเกินสำมำรถจับได้ด้วยนะครับ เพรำะเป็นพนักงำนตำม 
   ประมวลกฎหมำยอำญำ ถ้ำต้องกำรให้สมำชิกสภำฯท ำงำนได้เต็มที่อยำกได้สิทธิที่
   คุ้มครองเรำ ปลอดภัยและอบอุ่นใน ต.ควนปริง ควำมเจริญรุ่งเรืองเข้ำมำทุกวัน ถนน
   แต่ละสำยกว่ำจะได้มำมันยำกล ำบำก ถ้ำมีมำตรกำรควบคุมสมำชิกสภำฯก็เต็มใจที่จะ
   เข้ำไปห้ำมไปปรำมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ตำมหลัก พรบ.แล้วถ้ำเรำไม่ได้ญัตตินี้
   สมำชิกสภำฯไปจับไม่ได้นะครับ ถ้ำร่ำงนี้ผ่ำนทุกอย่ำงเห็นชอบด้วยกฎหมำยหมด หวัง
   ว่ำสมำชิกสภำฯคงเข้ำใจนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถำมบ้ำง ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ 
   หมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายสาธิต  ขันติ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอสนับสนุนเรื่องจ ำกัดน้ ำหนักรถบรรทุกแต่ยกเว้นไว้สักนิด บำงครั้งกรณีบรรทุก
   เครื่องจักรกลน้ ำหนักมันอำจจะเกินแต่ว่ำจ ำเป็นส ำหรับชำวบ้ำนต้องใช้เส้นทำงนั้น 
   ส ำหรับเครื่องจักรกลต้องผ่ำนได้นะครับ ขอขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 



   ทุก อบต.ต้องร่ำงของ อบต.นั้นๆเป็นหนังสือของกระทรวงมหำดไทยนะครับ กรม
   ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ก ำหนดพิกัดน้ ำหนักของยำนพำหนะให้ออก
   ประกำศใช้บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำและประกำศเพ่ือเสนอต่อ 
   นำยอ ำเภอ ผมรู้แล้วว่ำไม่ได้ผิดหลักกำรผิดระเบียบใดๆ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่ำนสมำชิกสภำฯเห็นชอบด ำเนินกำรออกข้อบัญญัติห้ำมใช้
   ยำนพำหนะน้ ำหนักบรรทุกหรือน้ ำหนักเพลำเกินกว่ำที่ก ำหนดให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  17 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง คือประธำนสภำฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯจะฝำกผู้บริหำรบ้ำงหรือไม่ เชิญครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ในวำระนี้ผมอยำกให้ทำง TOT ได้พูดก่อนนะครับ ท่ำนนั่งอยู่หลำยชั่วโมงแล้วนะครับ 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายปฏิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมอยำกให้ปิดกำรประชุมก่อนนะครับแล้วเริ่มประชุมใหม่ ผู้น ำศำสนำจะได้มีส่วนร่วม
   ด้วย ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมเสนอว่ำให้ TOT พูดก่อนต้องประชุมให้หมดวำระก่อน ถ้ำไม่หมดวำระกำรประชุม
   ปิดไม่นะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ท่ำนต้องถำมก่อนนะครับว่ำใครมีอะไรจะเสนอในวำระอ่ืนอีกหรือไม่นะครับ ถ้ำสมำชิก
   สภำฯบอกว่ำไม่มีท่ำนก็ปิดประชุมได้ แล้วประชุมนอกรอบต่อ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 ครับ 
 

นายคมสัน  ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ที่ผมพูดบำงสิ่งบำงอย่ำงเรื่องศำสนำหรือว่ำข้ำงเคียง กำรพูดกำรจำบำงทีก็ไม่ส ำรวม 
   ขออนุญำตขอโทษต่อผู้น ำศำสนำด้วย ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 



   สรุปตอนนี้ยังอยู่ในระเบียบกำรประชุมอีกหรือไม่ครับ ผมงงครับ ถ้ำมีผมขอพูด 2 
   เรื่อง ผมฝำกท่ำนประธำนสภำฯไปยังฝ่ำยผู้บริหำรเรื่องถังน้ ำที่ประชุมวันก่อน อยำก
   ทรำบว่ำที่ฝ่ำยผู้บริหำรจะจัดให้หมู่บ้ำนละ 3 ลูก ซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นอยู่ พอสืบถำมมำ
   ทำงฝ่ำยผู้ใหญ่บ้ำนว่ำทำงอ ำเภอจัดมำให้เลยมีข้อสงสัยว่ำทำงอ ำเภอกับทำง อบต. ภำ
   นะชุดนั้นเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่ำ ส่วนข้อ 2 เรื่องรถ EMS ของ อบต.ควนปริง รถกู้
   ชีพพ่ีน้องบ้ำนผมที่มีบำดเจ็บอย่ำงสำหัสอยู่ 1 คน ตอนนี้ก็ได้ตัดแขนตัดขำ ขอร้องผม 
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   ว่ำให้ช่วยติดต่อประสำนงำนกับรถกู้ชีพให้ไปช่วยรับไปล้ำงแผลหน่อยตอนเช้ำ 
   ประมำณ 08.30 น. สักระยะหนึ่งให้พอทุเลำ อยำกทรำบว่ำออกไปรับเขำได้หรือไม่ 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องถังน้ ำ 3 ลูกเป็นโครงกำรของทำงอ ำเภอท ำหนังสือให้เรำขอเข้ำไป ผมเซ็นหนังสือ
   เองแล้วส่งไปให้อ ำเภอ ทำงอ ำเภอก็ให้ผู้ใหญ่บ้ำนไปรับ น่ำจะได้ครบทุกหมู่บ้ำนแล้ว
   นะครับ หน้ำที่รับผิดชอบก็เป็นหน้ำที่ของผู้ใหญ่บ้ำน งบประมำณเดียวกันจำกอ ำเภอ
   เพ่ือแก้ปัญหำภัยแล้ง รถ EMS เรำก็ท ำมำตลอดเรื่องกำรไปรับ-ส่งผู้ป่วยไม่สำมำรถ
   ช่วยตัวเองได้ ในส่วนของต ำบลควนปริงของเรำให้ประสำนได้เลยว่ำจะให้ไปรับช่วง
   ไหน ส่งช่วงไหน รถเรำไปรอไม่ได้เพรำะต้องกลับมำท ำงำน ยินดีช่วยเหลือชำวบ้ำนอยู่
   แล้วนะครับ โดยเฉพำะคนที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นหลัก ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องถังน้ ำจริงๆแล้วรู้สึกจะได้มำหมู่บ้ำนละ 5 ใบ มีเพิ่มมำอีก 2 ใบ ผมไปรำยละเอียด
   มำเป็น 5 ใบนะครับ ให้ไปดูที่ส ำนักงำนปลัดนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนำยกฯครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เอกสำรเรำขอไป 5 ใบแต่อนุมัติ 3 ใบ ต้องขอบคุณทำงอ ำเภอเมืองตรังแล้วนะครับ 
   ถ้ำเกิดจ ำเป็นเรำตั้งงบซื้อเองได้แต่ตอนนี้เรำไม่ต้องซื้อเพรำะเรำมีรถน้ ำมีอะไรเพียงพอ 
   ถ้ำทำงสมำชิกสภำฯว่ำจะได้เพ่ิมอีก 2 ลูกก็เป็นผลดีกับทำง อบต.ควนปริงของเรำ 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 
นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอบคุณท่ำนนำยกฯ เรื่องนี้ผมเป็นคนเสนอญัตติเองนะครับ ผมถำมปลัดฯอยู่ตลอด 
   ปลัดฯให้ค ำตอบว่ำขอไป 3 ลูกก็ได้มำ 3 ลูก ตอนหลังทำงอ ำเภอท ำหนังสือมำบอกว่ำ
   เพ่ิมไปอีก 2 ลูก เป็นค ำพูดของท่ำนปลัดฯ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 ครับ 
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นายคมสัน  ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ถำมฝ่ำยผู้บริหำรเรื่องน้ ำท่วมบ้ำนนำยหมูดกับนำยสมำนแล้วบอกว่ำจะพำแม๊คโคไป
   ลอก เจ้ำของบ้ำนถำมว่ำเมื่อไหนและมีปัญหำตรงไหนบ้ำง ให้ฝ่ำยผู้บริหำรช่วยตอบ
   ด้วย ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญรองประธำนสภำฯครับ 
 

นายลวัต  เปาะทอง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอฝำกเรื่องประปำส่วนภูมิภำคก่อนที่จะย้ำยแท็งก์น้ ำไป ม.8 ครับ ขอให้ช่วย
   ประสำนงำนกับประปำส่วนภูมิภำคเพรำะติดขัดมำ 3 เดือนแล้ว ชำวบ้ำนรอใช้อยู่นะ
   ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนำยกฯครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องขุดลอกคูตอนนี้ ม.4 ท ำแล้ว น่ำจะเคลื่อนย้ำยไป ม.8 ครับ เรื่องประปำภูมิภำค
   ตอนนี้หนักเหมือนกันเพรำะน้ ำไม่มีใช้ประสำนกับประปำภูมิภำคไปหลำยรอบแล้ว 
   ตอนนี้ประปำภูมิภำคก ำลังปรังปรุงระบบอยู่ เดินท่อใหม่ถนนสำยกันตังน้ ำไม่เพียง
   พอที่จะจ่ำยมำให้ควนปริง คำดว่ำน่ำจะรอไม่เกินเดือน ตอนนี้ทดลองส่งมำควนปริง 
   ปัญหำหลักไปได้ฝั่งเดียว อยำกให้ทุกท่ำนเข้ำใจรอเวลำอีกไม่นำนได้ค ำตอบจำกผู้กำร
   มำแล้ว สตง.ก็มำเร่งอยู่ว่ำประปำไม่ได้ใช้งำนจริง มันไม่ใช่ปัญหำที่ อบต.ควนปริงอย่ำง
   เดียวติดอยู่ที่กำรประปำส่วนภูมิภำคนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญรองประธำนสภำฯครับ 
 

นายลวัต  เปาะทอง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ชำวบ้ำนฝำกขอบคุณฝ่ำยผู้บริหำรมำในเรื่องที่น้ ำท่วมขังมำนำน ต้องขอขอบคุณมำก
   นะครับที่ได้แก้ปัญหำจุดนี้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 
นายคมสัน  ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ให้ฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงหน่อยนะครับเรื่องคูน้ ำบ้ำนนำยหมูดนะครับ 
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ประธานสภาฯ  เมื่อกี้ท่ำนนำยกฯชี้แจงไปแล้ว เดี๋ยวหลังจำกนี้ให้สมำชิกสภำฯอยู่ในห้องประชุมก่อน
   นะครับ เมื่อประชุมครบตำมระเบียบวำระแล้ว ส ำหรับวันนี้ผมขอปิดกำรประชุมครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 12.30  น. 
 



 
 
 

ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
 

 
นำยสุพจน์   แดงเรือง 

เลขำนุกำรสภำฯ อบต.ควนปริง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่         เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2558 
 

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

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

 
 
 
 

 


