
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2558 ประจ าปี 2558  (ครั้งที่ 1/2558) 

วันศุกรท์ี่  21  สิงหาคม  2558 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  จ านวน 17 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. นำยคมสัน  ชิตจันทร์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
16. นำยอะหมำย  จับปรั่ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
17. นำยอำยันต์  จับปรั่ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 

ผู้ไม่มาประชุม 1.นำงสำวนัยนำ    เอ็มเอ็ม  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ ำนวน  11  คน  
  1.นำยทักษิณ   รักจริง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  2.นำยพรชัย   สัญวงค์  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  3.นำงวิภำ    สิริรักษ์  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  4.นำงภรภัทร   หมินหลัง  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  5.นำยเจตพล   ศรมณี  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง 
  6.นำงเพ็ญนภำ   สังยวน  หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดฯ 
  7.นำงสำวสุภัค   อินทนุ  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
  8.นำยสมพิษ   เพชรสุทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
  9.นำงกำญจนำ   เพชรแก้ว หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
  10.นำงรักชนก   ภักดี  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  11.นำงสำวกัลยำ   ชูสังข์  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  ก่อนเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม เลขำนุกำรสภำฯกล่ำวรำยงำนต่อท่ำนประธำนสภำฯ ว่ำ
สมำชิกฯมำครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯเปิดกำรประชุม 
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ประธานสภาฯ  กล่ำวว่ำขอสวัสดีฝ่ำยผู้บริหำร สมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน วันนี้เป็นกำรประชุมสภำ
   สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3/2558  ประจ ำปี 2558  (ครั้งที่ 1/2558) วันศุกร์ที ่ 21   
   สิงหำคม  2558  ตำมระเบียบวำระต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านปลัดฯคนใหม่แนะน าตัวต่อสภาฯให้สมาชิกสภาฯได้ท าความรู้จักท่าน
   ปลัดฯ  ขอเรียนเชิญครับ 
 

นายเจตพล  ศรมณี เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   กระผมนำยเจตพล  ศรมณี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง กระผมใคร่ขอ
   แนะน ำตัว กระผมได้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีนิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัย
   รำมค ำแหง ได้เข้ำสอบรับรำชกำรบรรจุครั้งแรกที่ อบต.บำงสัก แล้วได้รับรำชกำร
   ต่อมำท่ี อบต.ควนธำนี อ.กันตังและท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง เริ่มได้ 
   ปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 ขออนุญำตได้เรียนประธำนสภำฯและ 
   สมำชิกสภำฯทุกท่ำน ผู้ได้ดูแลในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่พ่ี
   น้องชำวต ำบลควนปริง ขอบคุณครับ 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
   2.1เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง         
   สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2/2558 ครั้งที่ 1/2558 (เมื่อวันที่  29  มิถุนำยน 2558)  มี 
   สมำชิกสภำฯท่ำนใดจะแก้ไขบ้ำงไหมครับ ขอเชิญท่ำนนำยกฯครบั 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอแก้ไขที่นำยกฯพูดนะครับ หน้ำที่ 5 บรรทัดที่2 เรำแก้ไขจะแก้ไขปัญหำให้กับ
   ถนนสำยนั้น ไม่ใช่สำนเปลี่ยนเป็นสำยนะครับ หน้ำที่ 8 งบประมำณซื้อโต๊ะประชุมเรำ
   ตั้งงบไว้ 20,000  บำท หน้ำที่ 12 ผมไม่ได้อ้ำงถึงพัสดุนะครับ อ้ำงระเบียบของพัสดุให้
   ตัดพัสดุแล้วเพ่ิมเป็นระเบียบพัสดุ หน้ำที่ 14 บรรทัดที่ 4 จะเอำเอกสำรเป็นที่ อบต.
   เรำให้หมด แก้เพ่ิมเพ่ือตรวจสอบโครงกำรต่ำงๆให้มำรับได้ที่ อบต.เรำห้ำทุกเรื่อง 
   หน้ำที่ 15 ยังไม่มีข้อมูลส่งยังฝ่ำยบริหำรไม่มีรำยละเอียดเรำไม่กล้ำเข้ำไป 
   กระทบกระทั่งด้ำนศำสนำให้เพ่ิมถ้ำไม่มีมูลควำมผิด สตง.มำตรวจเรื่องศำสนำ สตง.
   เอำก็ยังไม่กล้ำให้เพ่ิมว่ำฟันธงว่ำผิดหรือไม่ หน้ำที่ 16 บรรทัดที่ 3ควรจะมีว่ำให้มี
   เฉพำะสมำชิกสภำฯให้แก้ไขว่ำควรจะมีแต่ไม่ควรมีเฉพำะสมำชิกสภำฯ ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนจะขอแก้ไข ขอเชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอแก้ไขหน้ำที่ 4 ค ำว่ำในปี พ.ศ.2551 เปลี่ยนเป็น พ.ศ.2558 ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนจะขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมฉบับนี้ ขอเชิญท่ำนสมำชิก
   สภำฯ หมู่ที่ 4 ครับ  
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมอยำกซักถำมท่ำนประธำนสภำฯเรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมนี้จะเอำยังไง ผม
   เห็นแล้วเอกสำรผิดอยู่ ท่ำนจะมีมติแก้กันที่ประชุมหรือจะเอำกลับไปท ำเอกสำรใหม่
   แล้วเอำมำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหม่ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ  กำรแก้ไขรำยงำนกำรประชุมต้องขอมติที่ประชุมสภำฯนะครับ มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืน
   จะขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นำยฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมทรำบดีว่ำกำรแก้ไขระเบียบวำระกำรประชุมต้องขอมติที่ประชุมแต่ประธำนสภำฯ
   เป็นฝ่ำยชี้ขำดได้นะครับว่ำสมควรจะเอำไปแก้ไขใหม่หรือไม่ ขอบคุณครับ  
 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 8 ครับ 
 

นำยคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอแก้ไขหน้ำที่ 12 บรรทัดที่ 7 ที่เขียนว่ำจะขอเพ่ิมอีก 3 เดือน ขอแก้เป็น 30,000 
   บำท ครับ ไม่ใช่ 3 เดือน ขอบคุณครับ 
 
ประธำนสภำฯ  มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดจะขอแก้ไข 
   ผมขอมติต่อที่ประชุมในกำรแก้ไขรำยงำนกำรประชุมนะครับ ท่ำนสมำชิกสภำฯเห็น
   ควรแก้ไขให้ยกมือขึ้นนะครับ 
   แก้ไข  16 เสียง 
   ไมแ่ก้ไข   - เสียง 
   งดอกเสียง  1  เสียง คือประธำนสภำ 
      

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม  
   กระทู้ถามที่ 1 เรื่องโครงการบุกเบิกหรือปรับปรุงถนนภายในต าบลควนปริง ตาม
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 
   -ขอให้ชี้แจงรายละเอียดถึงโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างและด าเนินการ
   ก่อสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จทุกๆสายภายในต าบลควนปริง  
   (นายปฎิภาณ  หะจิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ผู้เสนอกระทู้ถาม) 
   ขอเชิญท่ำนปฏิภำณ  หะจิครับ 
 

นายปฎิภาณ   หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   1.ขอให้ชี้แจงรำยละเอียดถึงโครงกำรที่ยังไม่ได้ก่อสร้ำงและด ำเนินกำรก่อสร้ำงแต่ยัง
   ไม่แล้วเสร็จทุกๆสำยภำยในต.ควนปริงครับ  ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทำงฝ่ำยผู้บริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอบคุณสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ ที่เห็นควำมส ำคัญกำรพัฒนำใน ต.ควนปริง ขอ
   อนุญำตชี้แจงโครงกำรกำรท ำถนนที่ยังไม่แล้วเสร็จ จ ำนวน 3 สำย โครงกำรที่ 1 เป็น
   โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนสำยบ้ำนนำป้อ บ้ำนโคกสะท้อน ม.8 ผิวจรำจรกว้ำง 
   5 เมตร ยำว 818 เมตร งบประมำณ 704,000  บำท ท ำสัญญำจ้ำงวันที่ 11 เมษำยน  
   2558 ก ำหนดแล้วเสร็จวันที่ 9 กรกฎำคม  2558 หำกเลยระยะเวลำจะมีกำรปรับเป็น
   เงินวันละ 1,760  บำท เลยมำ  43  วันเป็นเงินที่ต้องปรับ 75,680  บำท ตอนนี้ได้ท ำ
   หนังสือแจ้งให้ผู้รับเหมำรับทรำบและติดตำมผลอยู่ตลอดแต่เนื่องจำกติดฝนก็ยังไม่ได้
   ท ำ อบต.ของเรำก็มีหน้ำที่ปรับ โครงกำรที่ 2 เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
   เหล็กแยกกูโบว์ หมู่บ้ำนนำป้อ หมู่ที่ 8 กว้ำง 5 เมตร ยำว 50 เมตร เป็นเงิน 157,500  
   บำท เริ่มสัญญำจ้ำงงำนตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎำคม  2558 ก ำหนดแล้วเสร็จ  
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   16  สิงหำคม  2558 เลยสัญญำมำแล้ว 5 วัน ปรับวันละ 394  บำท  ตอนนี้ปรับไป
   แล้ว 9,845  บำท โครงกำรที่ 3 ปรับปรุงถนนสำยเกำะไสน บ้ำนเกำะปริง ม.1 กว้ำง 
   4 เมตร ยำว 500 เมตร งบประมำณ 365 ,000  บำท เริ่มสัญญำตั้งแต่วันที่  13  
   มีนำคม  2558 ก ำหนดแล้วเสร็จวันที่ 10  มิถุนำยน  2558 เกินระยะเวลำจะปรับวัน
   ละ 913 บำท ตอนนี้เกินมำ 72 วัน เป็นเงิน 65,736 บำท ปัจจุบันท ำหนังสือแจ้งไป
   ตำมระเบียบรำชกำรผู้รับเหมำยกเครื่องจักรมำแล้ว แต่ว่ำยังไม่ได้ท ำเนื่องจำกหน้ำดิน
   เกิดกำรทรุดตัวไม่สำมำรถด ำเนินกำรต้องรอเวลำฝนแล้งติดต่อประมำณ  3-4 วัน ก็คง
   จะเข้ำด ำเนินกำรได้ ขอกรำบเรียนไว้เท่ำนี้ครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมมีบันทึกข้อควำมจำกชำวบ้ำนต้องกำรให้ อบต.ด ำเนินกำรเร่งรีบโครงกำรถนนสำย
   เกำะไสนเดือดร้อนจริงๆนะครับ สรุปว่ำตอนนี้ชำวบ้ำนไม่ได้ใช้สัญจรปกติมำประมำณ 
   3 เดือนแล้ว ถ้ำหำกช่วยได้ต้องกำรให้ฝ่ำยบริหำรช่วยด ำเนินกำรปรับปรุงผิวจรำจร 
   ตรงไหนมีหลุมเพรำะตรงนั้นมีรถหลำยคันอยู่ที่ใช้สัญจร เป็นบันทึกข้อควำม 2  
   ครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่นะครับคือ 1.นำงเซียน  วรรณำ สมำชิก 12 คนได้รับ
   ควำมเดือดร้อน 2.ครอบครัวนำงวิภำรัตน์  วงศ์มำก สมำชิก 6 คน ผมไปถ่ำยรูปไว้
   เรียบร้อย เขำเดือดร้อนจริงๆ ไมไม่ต้องกำรให้เรื่องนี้ไปถึงอ ำเภอ ช่วยแก้ไขให้ด้วย 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ฝ่ำยบริหำรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ ประสำนกับทั้ง 2 บ้ำนที่ท่ำนสมำชิกสภำฯพูดถึง 
   เมื่อวำนบ้ำนด้ำนในก็มำที่ อบต. วันนี้เช้ำก็มำเจอกันอีก เนื่องจำกเป็นปัญหำในกำร
   จัดซื้อจัดจ้ำงสัญญำยังเดินอยู่ เรำไม่สำมำรถท ำงบประมำณซ้ ำซ้อนได้ก็ต้องให้เป็นไป
   ตำมระบบรำชกำร ถ้ำผู้รับเหมำท้ิงงำนเรำไม่ได้เบิกจ่ำย โดยหลักกำรเรำไปช่วย 
   ชำวบ้ำนอยู่แล้ว ผมถำมรำยละเอียดอยู่ตลอดเวลำ ถ้ำเขำยังด ำเนินกำรได้เรำต้องรอ
   สัญญำจ้ำงตอนนี้เรำก็แจ้งปรับวันละ 913 บำทตำมระเบียบ ผู้รับเหมำถ้ำทิ้งงำนจะ
   เป็นหนังสือเวียน ซึ่งไม่สำมำรถรับจ้ำงที่อ่ืนได้อีก ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ท่ำนนำยกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้วถึงปัญหำถนนสำยเกำะไสน ขอเชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ท่ำนพูดตรงนี้แล้ว ยังไงก็ให้ท่ำนรักษำค ำพูดช่วยไปปฎิบัติหรือว่ำช่วยเหลือชำวบ้ำน
   ด้วยนะครับ ถ้ำเกิดไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆผมพำชำวบ้ำนไปอ ำเภอนะครับ ขอบคุณ
   ครับ 
 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเข้ำสู่กระทู้ถำมท่ี 2 ครับ 
   กระทู้ถำมท่ี 2 เรื่องโครงกำรปรับปรุงถนน ม.8 – ม.2 ระยะทำง 800 เมตร 
   ผู้เสนอกระทู้ถำม นำยอะหมำย  จับปรั่ง 
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นายอะหมาย   จับปรั่ง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องโครงกำรปรับปรุงถนน ม.8 – ม.2 ระยะทำงประมำณ 800 เมตร ผมขอให้ฝ่ำย
   บริหำรชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนในกำรก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำมแบบตำมสัญญำและ
   โครงกำรปรับปรุงจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   จริงๆแล้วได้ชี้แจงไปแล้ว ม.8 – ม.2 สัญญำจ้ำงเลยก ำหนดมำก็ 43 วัน เรียนให้ 
   สมำชิกสภำฯทรำบว่ำโครงกำรทุกโครงกำรเรำไม่สำมำรถล๊อคสเปคให้กับผู้รับเหมำคน
   ใดคนหนึ่งได้ด้วยควำมโปร่งใส เรำให้มำประมูลรำคำเม่ือเรำได้ผู้รับเหมำซึ่งมีคุณสมบัติ
   ที่อำจจะขำดตกบกพร่องจะส่งผลกระทบกับท้องถิ่น สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือผู้รับเหมำที่
   ยกเลิกกำรท ำกำรไปช่วงหนึ่ง ถนนสำยนั้นเป็นสำยที่ผู้รับเหมำเจ้ำนั้นเป็นผู้มำท ำให้
   เมื่อ 89 ปีก่อนเป็นงบของ ส.ส.แล้วยกเลิกไป  พอเรำขำยซองไม่รู้มำซื้อซองอีกก็ได้ไป 
   เรำไม่สำมำรถควบคุมได้ มีปัญหำเรำก็ต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบรำชกำร ส่วนเรื่ อง
   งำนเรำต้องตรวจสอบตำมแบบแปลนตำมระเบียบชัดเจนแน่นอน วันตรวจรับงำนเรำ
   ลงพื้นที่ด้วยกันจะได้รับรู้ ฝำกเรียนสมำชิกสภำฯทุกคนนะครับลงตรวจสอบงำน 
   ร่วมกัน ถ้ำเขำยังไม่บอกเลิกสัญญำเรำก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้คนอ่ืนมำท ำต่อได้ ขอบคุณ
   ครับท่ำนประธำนสภำฯ 
 

ประธานสภาฯ  ท่ำนนำยกฯก็ได้ชี้แจงไปแล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติเรื่องความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2559 
   ผู้เสนอญัตติ นำยทักษิณ   รักจริง นำยก อบต.ควนปริง 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกยีรติทุกท่ำน 
   ผมขอเสนอญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
   งบประมำณ 2559 ฉบับนี้เพ่ือโปรดน ำเสนอต่อที่ประชุมสภำ อบต.ควนปริง ประชุม
   สภำ สมัยที่ 3/2558 เพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ท่ำนนำยกฯก็ได้เสนอญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  
   ประจ ำปีงบประมำณ 2559 ไปแล้วนะครับ วำระที่ 1 ขั้นรับหลักกำร มีสมำชิกสภำฯ
   ท่ำนใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถำมบ้ำงหรือไม่  ขอเชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมมีข้อสงสัยเรื่องโครงกำรปรับปรุงถนนสำยมัสยิดบ้ำนกลำง ม.9 ผมตรวจสอบมำ
   พ้ืนที่ตรงนั้นไม่เคยมีโครงกำรใดๆแล้วโครงกำรปรับปรังจะต้องมีโครงกำรมำแล้วถึงใช้
   ค ำว่ำปรับปรุงได้นะครับ ต้องกำรให้ชี้แจงว่ำท ำไมต้องใช้ค ำว่ำปรับปรุง ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรชี้แจงครับ 
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นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ถนนสำยนี้ตั้งใจจะท ำหลำยรอบแล้ว ท่ำนประธำนสภำฯเป็นผู้ด ำเนินกำร ซึ่งรวบรวม
   งบประมำณจำกชำวบ้ำนตรงนั้น อบต.ของเรำเข้ำไปช่วยในส่วนของท่อน้ ำถือว่ำได้
   ด ำเนินกำรไปส่วนหนึ่งแล้วที่ไม่ได้ปรับปรุงท ำเนื่องจำกกำรอุทิศไม่สมบูรณ์ ด้ำนหน้ำ
   ยังไม่ให้ก็ให้รองพรชัยไปส ำรวจก่อนหน้ำนี้เขำก็อุทิศให้มำก็สำมำรถบรรจุเป็นโครงกำร
   ปรับปรุงต่อเนื่องได้ตำมแบบแปลนนะครับ  
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมไม่เข้ำใจ ท่ำนนำยกฯบอกว่ำได้ด ำเนินกำรไปส่วนหนึ่งแล้ว จริงๆแล้วยังไม่ได้ผ่ำน
   สภำฯ วันนี้ก็ยังไม่ได้รับร่ำงกันแต่ค ำว่ำด ำเนินกำรไปส่วนหนึ่งแล้วท ำไปแล้วจริงๆผม
   ขอรำยละเอียดไม่ใช่ว่ำท่ำนจะเขียนค ำว่ำโครงกำรท่ำนก็เขียน ผมในฐำนะสมำชิก  
   สภำฯก็ต้องกำรให้มีบรรทัดฐำนอะไรที่จะต้องใช้ค ำว่ำปรับปรุงหรือโครงกำรให้ชัดเจน
   นะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯครับ 
 

นำยทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   น่ำจะเข้ำใจกับค ำว่ำปรับปรุงเป็นถนนที่ชำวบ้ำนได้รับควำมเดือดร้อน เมื่อก่อนที่เรำ
   ช่วยคือช่วยแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของชำวบ้ำนไม่ได้เป็นโครงกำรเป็นกำรแก้ปัญหำ
   ให้ชำวบ้ำนสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ วันก่อนเขียนหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ให้ 
   ปรับปรุงสำมำรถขี่มอเตอร์ไซด์ได้ โดยท่ำนประธำนสภำฯเป็นห่วงชำวบ้ำนรวมเงินได้
   จ ำนวนหนึ่งแต่ยังขำดท่อน้ ำก็สนับสนุนท่อน้ ำไปแค่นั้นครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอเพ่ิมเติมนิดหนึ่งครับคือที่ตรงนั้นมันไม่ได้เป็นถนนเป็นที่ของชำวบ้ำนอยู่แต่อีกส่วน
   หนึ่งติดถนนหลวงคือถ้ำเป็นถนนอยู่แล้วผมยอมรับนะครับกับค ำว่ำปรับปรุง ผมขอ
   เหตุผลชัดๆว่ำท ำไมต้องใช้ค ำว่ำปรับปรุง ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอนุญำติให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณ จริงๆแล้วประธำนสภำฯน่ำจะตอบได้มำกกว่ำ
   ผม ขอให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณตอบนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายเจตพล  ศรมณี เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขออนุญำตตอบให้ท่ำนสมำชิกสภำฯชัดๆคือโครงกำรที่มีขึ้นในงบพัฒนำของสมำชิก
   และผ่ำนเวทีของที่ประชุมแห่งนี้ ส่วนที่มำของกำรใช้ชื่อนี้ต้องย้อนอดีตไปถำมว่ำท ำไม
   ถูกร่ำงมำเป็นโครงกำรปรับปรุงและสภำแห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนำ ขอบคุณ
   ครับ 
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ประธานสภาฯ  ผมคิดว่ำน่ำจะยุติกันได้ ถนนที่ได้ท ำกำรบุกเบิกไปแล้วนั้นเป็นเงินของชำวบ้ำนบริเวณ
   นั้นและอีกส่วนหนึ่งจำก อบต.ควนปริงใช้งบประมำณในกำรวำงท่อน้ ำ กำรท ำถนน
   ตรงนั้นชำวบ้ำนได้ประโยชน์หลำยครัวเรือน ขอเชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมเข้ำใจท่ำนประธำนสภำฯว่ำจะช่วยเหลือชำวบ้ำนผมก็สนับสนุนที่ผมถำมผมอยำกรู้
   แค่ค ำว่ำปรับปรุงกับโครงกำร เรื่องอ่ืนผมไม่อยำกรับทรำบครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ   สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องถนน ม.9 พอเข้ำใจนะครับ ผมขอถำมโครงกำรต่ำงๆก่อนที่เรำจะรับหลักกำร ผม
   มีควำมสงสัยหลำยๆโครงกำร จะให้ผมถำมที่เดียวรวดหรือที่ละประเด็นครับท่ำน
   ประธำนสภำฯ  
 

ประธานสภาฯ  ผมให้ถำมทีละประเด็นดีกว่ำ  ขอเชิญครับ 
 

นายจรูญ   สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมก็ไม่รู้หน้ำที่เท่ำไหร่เพรำะไม่ได้เขียนไว้ เรื่องงำนศำสนำ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
   เรื่องโครงกำรจัดกิจกรรมเข้ำสุนัตหมู่และขอโครงกำรจัดกิจกรรมประเพณีฮำรีรำยอ 
   โครงกำรเข้ำพรรษำและอีกหลำยโครงกำร ทั้งหมดท่ีผมพูดถึงมีแต่โครงกำรแต่ 
   งบประมำณไม่ได้ตั้งเอำไว้ด้วยสำเหตุอะไร ผมอยำกทรำบครับ ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทำงฝ่ำยงบประมำณชี้แจงครับ 
 

นายเจตพล  ศรมณี เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ท ำออกมำเป็นเอกสำรเป็นสิ่งที่ใช้ระบบเพรำะฉะนั้นกำรจัดท ำให้ง่ำยแต่กรณีเรื่องหน้ำ
   สำมำรถดึงเอกสำรออกมำแล้วท ำเป็นระบบเป็นหน้ำได้ ซึ่งในรอบปีต่อไปก็จะท ำเป็น
   หน้ำให้ ในกรณีงบกลำงก็มีเอกสำรงบประมำณมีที่มำที่ไปของกำรท ำข้อกฎหมำยตำม
   ข้อบัญญัติกฎหมำยแต่กรณีส่วนรำชกำรตัวเลขอยู่ที่ส ำนักงำนปลัด ส่วนกองกำรศึกษำ
   นั้นเป็นเรื่องของโครงสร้ำงขององค์กรที่ 4 กับ 1 งบกลำง จัดท ำระเบียบเรื่องของใน
   ส่วนงบประมำณทั้งในส่วนรำยจ่ำยประจ ำและรำยจ่ำยเพ่ือกำรลงทุนอย่ำงรำยจ่ำย
   ประจ ำก็มีหมวดต่ำงๆแยกย่อยออกมำ ทั้งหมวดที่เกี่ยวกับเรื่องของภำระผูกพัน ซึ่ง
   กฎหมำยก็ต้องก ำหนดเท่ำนี้เช่น ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ค่ำตอบแทนประธำนนี้เป็นสูตร
   ตำยตัว ในกรณีค่ำใช้สอยจะยุ่งยำกที่สุด ค่ำใช้สอยเป็นเรื่องภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำร
   จัดกำรบริกำรสำธำรณะ สังคม ศำสนำวัฒนธรรม สำธำรณสุข โครงกำรที่ออกมำจะ
   ปรำกฏตำมเอกสำรแผนที่ท่ำนอิงไม่ใช่ประเด็นอ่ืนและเป็นรูปแบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
   โครงกำรเหล่ำนี้อยู่ในปีงบประมำณนี้แล้ว ในเรื่องวันเข้ำพรรษำเรำด ำเนินกำรไปเมื่อ
   เดือนกรกฎำคมที่ผ่ำนมำ เรำน ำต้นเทียนพรรษำเป็นกำรทะนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ 
   ท่ำนผู้อภิปรำยท่ำนเป็นคณะกรรมกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติด้วย ในกำรจัดท ำ 
   งบประมำณฉบับนี้ อบต.ควนปริงได้มีเจตนำดีต้องกำรให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมเป็น
   คณะกรรมกำร ซึ่งในชุดนี้มีประมำณเกือบ 10 ท่ำน วันนี้ขอชื่นชมที่ทุกท่ำนกล้ำที่จะมี
   ส่วนร่วม โครงกำรทั้งหมดที่ท่ำนอ๓ปรำยมีตัวเลขงบประมำณที่ชัดเจน  
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   เกี่ยวกับโครงกำรวันสงกรำนต์ออกแบบไว้ที่ 80 ,000  บำท ไม่มีชื่อแผนเอำไว้ในแผน
   อ่ืนซึ่งอยู่ในกองกำรศึกษำ เพรำะของอนำคตว่ำด้วยวิธีโอนงบประมำณ กำรโอน 
   งบประมำณที่ผิดหมดจะมีผลกระทบต่อตัวชี้วัดขององค์กร ท ำให้คะแนนขององค์กร
   ตกไป ขออนุญำตน ำเรียนท่ำนประธำนสภำฯครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ   สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอบคุณท่ำนปลัดฯที่ชี้แจง ผมก็เป็นคณะกรรมกำรในชุดที่ท่ำนปลัดกล่ำวด้วย เป็น
   เรื่องของโครงกำรแต่เรื่องรำยละเอียดควำมเข้ำใจต่ำงๆผมจะเอำไปอธิบำยให้ 
   ประชำชนได้รับทรำบว่ำโครงกำรต่ำงๆที่เขียนไว้แล้วก็ไม่มีงบประมำณ เมื่อปลัดฯ
   ชี้แจงแล้วผมจะไปหำใหม่ ต่อไปหน้ำที่ 17/26 ข้อ 2 เพ่ือใช้เป็นค่ำวิเครำะห์และตรวจ
   คุณภำพน้ ำ ตั้งไว้ 20,000  บำท  วิเครำะห์น้ ำรู้สึกดีใจและมีควำมยินดีกับพ่ีน้อง
   ประชำชน โดยเฉพำะ ม.1,ม.9 ไม่ได้ดื่มเลยซื้อน้ ำดื่มทุกวัน ในข้อบัญญัติตรงนี้ผมมี
   ควำมสงสัยว่ำตั้งงบเอำเพ่ือจะตรวจสอบคุณภำพน้ ำให้ฝ่ำยบริหำรช่วยชี้แจงว่ำจะดื่มได้
   หรือเปล่ำ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   กำรตรวจสอบน้ ำตั้งงบประมำณไว้ 20,000  บำท ปี 59 ตั้งงบถังกรองสนิมเหล็กไว้ 10 
   หอถังใช้ได้หรือไม่ได้ต้องวิเครำะห์ก่อน แต่โดยหลักกำรแล้วเรำใช้อุปโภคมำกกว่ำ
   บริโภค อยำกเรียนให้ทรำบว่ำ อบต.ของเรำมีศักยภำพพอจะผลิตน้ ำให้อุปโภคพอใน
   ต ำบลบริโภคน่ำจะเป็นเฉพำะหอถังใดหอถังหนึ่งที่มีคุณภำพพอเพียง ตรวจสอบ 
   คุณภำพอีกครั้งหนึ่งว่ำหอถังไหนจะใช้บริโภคได้หรือไม่ได้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ  สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   หน้ำที่ 20/26 โครงกำรปรับปรุงถังกรองน้ ำสนิมเหล็ก โดยเฉพำะ ม.1 มีอยู่ 3 ลูกใน
   โครงกำรท ำเพียง 2 ลูกคือที่มัสยิดเกำะปริงและที่บนควนมะกียะ ลูกที่ 11 แยกอีก 1 
   ลูกท ำไมไม่ท ำถังทั้ง 3 ลูก ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เชิญ ผอ.กองช่ำงครับ 
 
นายสมพิษ   เพชรสุทธิ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   โครงกำรปรับปรุงถังกรองน้ ำสนิมเหล็กชิ้นที่ ม.1 มี 3 ลูก ที่ 11 แยกเป็นระบบประปำ 
   ระบบถังกรองตรงนั้นมีคุณภำพและเช็คคุณภำพอยู่เรื่อยๆ ถังกรองตัวนั้นประมำณ 
   90,000 บำท ซึ่งทำง อบต.เองได้ปรับปรุงคุณภำพทรำยกองและก้อนกรวดกรองอยู่
   บ่อยๆ ส่วนที่ไม่ได้ปรับปรุงระบบถังกรองมำเป็นระยะเวลำนำนไม่เคยได้เปลี่ยนทรำย
   กรอง กรวดกรองเป็นวิธีกำรเพ่ิมคุณภำพให้น้ ำที่จ่ำยให้ชำวบ้ำนได้สะอำดยิ่งขึ้น 
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   มำกกว่ำเดิม บำงลูกพวกทรำยกรองก็ไม่รู้ว่ำจะมีอยู่หรือไม่ ไม่แน่บำงลูกอำจจะไม่มี
   กำรกรองด้วยซ้ ำไป ตำมที่ท่ำนสมำขิกสภำฯ หมู่ที่  1 ถำมเป็นถังกรองคนละรูปแบบ
   กัน ซึ่งก็ได้ปรับปรุงคุณภำพทรำยกรองอยู่เรื่อยๆครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ  สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอบคุณ ผอ.ช่ำงที่ชี้แจง ต่อไปหน้ำที่  6/26 เพ่ือจัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น 1 เครื่อง ผม
   ขอถำมว่ำในโครงกำรเขียนว่ำเพ่ือท ำน้ ำเย็น 1 เครื่อง ถ้ำซื่อแบบ 2 ชนิดได้หรือไม่ ทั้ง
   น้ ำเย็นและน้ ำร้อนด้วย ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรครับ 
 

นายพรชัย   สัญวงค์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ในกรณีท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.1 ถำมเป็นทั้งน้ ำเย็นและน้ ำร้อนในตัวเดียวกัน จะมี 2 หัว
   กดนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายจรูญ  สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ค ำถำมท้ังหมดที่ผมถำมถำมต้องกำรจะทรำบเป้ำหมำยและเหตุผลของฝ่ำยบริหำรเพ่ือ
   เอำไปชี้แจงให้กับชำวบ้ำนได้รับทรำบ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายสาธิต  ขันติ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอพูดถึงเก่ียวกับเรื่องถังกรองน้ ำที่ ผอ.ช่ำงได้ชี้แจงไปว่ำมีถังกรองน้ ำบำงลูกไม่เคย
   มีกำรดูแลมำเป็น 10 ปี ผมอยำกรู้ว่ำฝ่ำยดูแลเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยไหนเกี่ยวกับกำรดูแล
   ล้ำงกรอง เท่ำที่ผมรู้กำรล้ำงกรองไม่ใช่เรื่องยุ่งยำกอะไรเปลี่ยนทิศทำงน้ ำจำกเข้ำเป็น
   ออกแล้วเปิดทิ้งแต่ท ำไมไมม่ีกำรดูแลครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนำยกฯชี้แจงครับ 
  

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ที่บอกว่ำไม่ได้ล้ำงมำเป็น 10 ปี ผมขอไม่ตอบเอำเป็นว่ำผมในฐำนะที่เป็นผู้บริหำร
   ต่อไปก็จะดูแลเป็นพิเศษนะครับ ผมเข้ำมำเครื่องเก่ำมันใช้กำรไม่ได้อยู่แล้ว บำงลูกเล็ก
   ใช้มำเป็น 10 ปีแล้ว ถึงล้ำงยังไงก็ใช้ไม่ได้ ต่อไปก็จะตั้งเป็นโปรแกรมว่ำถึงระยะเวลำ
   เท่ำไหร่ถึงจะล้ำงจะได้แจ้งให้สมำชิกสภำฯทรำบในรำยภำคหน้ำ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนลวัต  เปำะทองครับ 
 

นายลวัต  เปาะทอง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องโครงกำรบริกำรกำรก ำจัดขยะผมเป็นห่วงเรื่องนี้มำก ดูแล้วอนำคตท ำไมมีปัญหำ
   กับคนข้ำงเคียงอยู่ใกล้ มอ.ตรังนะครับ ผมอยำกถำมว่ำอนำคตจะเกิดปัญหำหรือไม่ 
   โครงกำรนี้ส ำคัญให้ฝ่ำยบริหำรชี้แจง สมำชิกฯได้รับฟังทุกคนว่ำจะมรปัญหำ 
   หรือไม่ครับ 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   โครงกำรศูนย์ก ำจัดขยะนะครับ สืบเนื่องจำกเรำได้รับงบประมำณจำก  
   ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง 2 ล้ำนบำท ตอนนี้มำตอกเสำเข็มอยู่หลังที่ 
   ประชุม จริงแล้วตัวอำคำรเป็นระบบน๊อกดำวน์ ตัวเผำขยะเป็นแท่นสี่เหลี่ยม 
   เคลื่อนย้ำยได้ตลอด เรำพูดมำหลำยเวทีเรำต้องรับงบประมำณมำเพ่ือขยำย 
   ศักยภำพของ ต.ควนปริงของเรำก่อน อนำคตเทศบำลนครตรังไม่สำมำรถ 
   รองรับขยะของเรำได้อยู่แล้ว เรำต้องดูแลตัวเองแน่นอน พยำยำมศึกษำ 
   ข้อมูลไปดูงำน ผอ.กองช่ำงกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรังและนำยกฯกันหลำยๆ 
   นำยกฯไปดูงำนที่เพชรบูรณ์ เป็นลักษณะเตำเผำที่เป็นระบบปิดมีควันเฉพำะ 
   ช่วง 5 นำทีแรกที่จุดใช้ไม้ขีดจุด ไม่ใช้ไฟไม่ใช้น้ ำมันซึ่งไม่มีอันตรำยผลกระทบ 
   ต่อพ่ีน้องที่อยู่ใกล้เคียง ถ้ำจะมีปัญหำก็คือขยะที่เอำมำเททิ้งแล้วเผำไม่ทันมัน 
   จะเหม็น ขั้นตอนนี้น่ำจะแก้ปัญหำได้ เรำต้องมีรถขยะเพ่ิมอีกคันหนึ่ง ส่วนที่ 
   เผำไม่ทันก็ต้องเอำไปทิ้งเหมือนเดิมแต่แทนที่เรำจะจ่ำยค่ำขยะปีละ 1 ล้ำนก็ 
   ลดเหลือสัก 5 แสน4แสนตำมสภำพ ถ้ำเป็นขยะเปียกก็ต้องทิ้งท่ีเดิม ถ้ำมี 
   ปัญหำอนำคตก็ต้องตั้งงบซื้อที่ใหม่พ้ืนที่ไกลกว่ำนี้ ถ้ำเกิดมีปัญหำจริงๆก็จะ 
   ยกเลิกกำรใช้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ค ำถำมเม่ือสักครู่มีประโยชน์ ท่ำนนำยกฯตอบก็มีประโยชน์นะครับ ผมอยำก 
   ทรำบว่ำตอนนี้เรำอยู่ระเบียบวำระท่ี 4 ญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติ 
   งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2559 ซึ่งค ำถำมและค ำตอบเมื่อสักครู่ไม่ได้อยู่ 
   ในข้อบัญญัติเลยนะครับ ตอนนี้เรำมำพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัตินะครับ ผมไม่ 
   เห็นในข้อบัญญัติถ้ำเห็นบอกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯที่จะซักถำมในร่ำงข้อบัญญัติอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ 
   ม.7 ครับ 
 

นายสาธิต  ขันติ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอขอบคุณฝ่ำยบริหำรที่ให้ควำมหวังดีต่อสมำชิกสภำฯของเรำที่จัดกิจกำรฝ่ำย 
   สภำฯให้ ควำมคิดของผมผมคิดว่ำ ณ เวลำปัจจุบันนี้กำรต่อเติมที่ท ำกำรพ่ึงจะท ำเสร็จ
   มำไม่ถึง 2 ปีมำรอบนี้ก็จะปรับปรุงอีกแล้ว ผมคิดว่ำโครงกำรนี้น่ำจะไปด ำเนินกำร
   เรื่องอ่ืนดีกว่ำ เอำเงินส่วนนี้ไปใช้ในสิ่งที่จ ำเป็น ฝ่ำยสภำยอมเสียสละไปก่อนไม่รู้เพ่ือน
   สมำชิกสภำฯจะเห็นด้วยหรือไม่ ส ำหรับผมผมขอเสียสละ ขอบคุณครับ  

 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.3 ครับ 
 

นำยอีน  วงศมำก  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมไม่เห็นด้วย เช่น อำคำร อบต.ผมดูแล้วยังไม่ถึงเวลำที่จะปรับปรุงเช่นห้องน้ ำท ำมำดี
   อยู่แล้วยังใช้กำรได้ ห้องประธำนสภำฯอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่จ ำเป็นเอำตรงนี้ไปท ำถ้ำจะ
   ท ำให้ท ำอย่ำงอ่ืนก่อน ผมเห็นเข้ำมำเดี๋ยวท ำลำยอันโน้นเพิ่มอันนี้ดูแล้วไม่มีอะไรดี 
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   ขึ้นมำ ผมอยำกทรำบว่ำโครงกำรนี้หยุดเอำไว้ก่อนแล้วเอำเงินไปพัฒนำอย่ำงอ่ืนก่อน 
   สมำชิกสภำฯอยู่ไปไม่ค่อยมีคุณค่ำเท่ำไหร่ผมเห็นแล้วผมเห็นด้วยกับท่ำนสำธิต ท่ำน
   นำยกฯและฝ่ำยบริหำรเอำหน้ำตำอยู่ที่ อบต.ไม่ดูข้ำงนอก ขอฝำกฝ่ำยบริหำรให้ไปดู
   ข้ำงนอกบ้ำง หลุมตอนนี้มำกทุกสำยเลย ผมขอฝำกแค่นี้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ ม.4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอเอ่ยนำยสมำชิกสภำฯ ม.3 นะครับ ผมอยำกให้ท่ำนสมำชิกสภำฯแปรญัตตินะครับ 
   เมื่อสักครู่เป็นกำรแปรญัตตินะครับ เดี๋ยวสักครู่ท่ำนประธำนสภำฯคงนัดแปรญัตติวัน
   ไหน หลำยสิ่งหลำยอย่ำงในข้อบัญญัตินี้สมำชิกสภำฯขอแปรญัตติได้นะครับ ขอบคุณ
   ครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.8 ครับ 
 

นายคมสัน  ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เมื่อสักครู่สมำชิกสภำฯ ม.4 บอกว่ำให้แปรญัตติแต่ขอนิดหนึ่ง โครงกำรต่อเติมอำคำร
   น่ำจะเปลี่ยนเป็นโครงกำรอ่ืนได้หรือไม่ ยกตัวอย่ำง ม.3ที่จะบุกเบิกถนนใหม่ได้กี่เมตร
   ก็เอำไปก่อนผมว่ำ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดอีกหรือไม่ ปรำกฏว่ำไม่มีท่ำนสมำชิกสภำฯมีข้อสงสัยหรือจะ
   ซักถำม ผมขอมติต่อที่ประชุม ขอเชิญท่ำนนำยกฯครับ  
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขออนุญำตชี้แจงสมำชิกสภำฯโดยเฉพำะสมำชิกสภำฯ ม.8 ทรำบข้อมูลรำยละเอียด
   สักนิดหนึ่ง ตั้งแต่มำรับต ำแหน่งนำยกฯก็ปีกว่ำๆ โครงกำร ณ ปัจจุบัน ที่ม ำ ม.8 นะ
   ครับ มีหอถัง เดินท่อประปำใหม่ กูโบร์ก ำลังท ำก็ ม.8 รั้วกูโบร์ก็ ม.8 เป็นโครงกำรที่
   มำก มีกำรทักท้วงว่ำท ำไมลงแต่ ม.8 หลำยโครงกำรก็จ ำเป็นต้องเลื่อนให้ ม.6 บ่ำง เรำ
   อยำกท ำทุกโครงกำรทุกหมู่บ้ำนแต่งบประมำณมีค่อนข้ำงจ ำกัด  อยำกให้เข้ำใจว่ำ
   โครงกำรทุกโครงกำรผ่ำนบริหำรหลำยๆชุดกว่ำจะยื่นให้ประธำนสภำฯประชุมในวันนี้ 
   โดยเฉพำะปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน เรำต้องรองรับเป็นเทศบำล 100 เปอร์เซ็น ซึ่งจะ
   มีกองกำรศึกษำเพ่ิมขึ้นมำ ส่วนห้องนำยกฯต้องเซ็นหนังสือข้ำงล่ำงเนื่องจำกค้ำงคำว
   บุกยึดพ้ืนที่ ห้องน้ ำไม่ได้ใช้กำรมำ 8 ปี ตั้งใจว่ำจะท ำห้องนั้นเป็นห้องสภำ ระหว่ำง
   ห้องปลัดกับห้องนำยกจะกั้นใหม่เป็นห้องประธำนสภำฯและตีฝ้ำเพดำนใหม่อย่ำให้มูล
   ค้ำงคำวตกลงมำ ส่วนห้องน้ ำเป็นผู้หญิง ผู้ชำย ซึ่งกินพ้ืนที่มำกเรำจะกั้นเป็นห้องน้ ำ
   ห้องเดียวหญิงชำยรวมกัน เรียนให้ทุกคนเข้ำใจร่วมกันนะครับว่ำกำรมำท ำงำนทุกวัน
   เจอกับมูลค้ำงคำวทุกวัน ห้องนำยกฯไม่ใช่นำยกฯนั่งคนเดียว คนที่มำติดต่องำนกับ 
   นำยกฯ โดยเฉพำะผู้หลักผู้ใหญ่ หน่วยตรวจสอบต่ำงๆไม่ว่ำ สตง.หรือหน่วยงำนอ่ืนก็
   ต้องขึ้นห้องนำยกฯก่อน ไปเจอกับมูลค้ำงคำวจริงๆไม่อยำกจะแก้ ไม่ใช่เอำ 
   งบประมำณมำใช้ส่วนตัวก็เพ่ือหน่วยงำนเพ่อพัฒนำศักยภำพ อบต.ของเรำให้เจริญ
   รุดหน้ำ สิ่งส ำคัญกำรเก็บเอกสำรส ำคัญมำกเพรำะว่ำส่งประกวดธรรมำภิบำล  
   พระปกเกล้ำ ทั้งหมดท่ีเรำได้คะแนนมำกน้อยสิ่งส ำคัญคือเอกสำร เรำต้องมำหำ 
   เอกสำรปี 57 ส่งประกวดปี 58 ย้อนหลังปีเดียว เอกสำรหำยหมดแล้วเนื่องจำกไม่มีที่
   เก็บ ทุกอย่ำงที่ส่งประกวดมีผลข้ำรำชกำรเหนื่อยขึ้นคนท ำงำนเหนื่อยขึ้น ถ้ำผ่ำน 
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   เกณฑ์ได้งบประมำณมำ 4-5 ล้ำนเรำได้พัฒนำได้มำก ส่วนหนึ่งก็คือกำรเก็บเอกสำร 
   ทุกท่ำนทุกคนคงจะเข้ำใจไม่ได้ใช้งบประมำณมำกแค่ 2 แสนกว่ำบำทที่ตั้งเอำไว้ 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.8 ครับ 
 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมพูดว่ำโครงกำรนี้น่ำจะย้ำยไปท ำบุกเบิกถนน ม.3 ที่ท่ำนนำยกฯให้ ม.8 ขอบคุณ
   มำกครับ แต่ว่ำส่วนตัวผมท ำตรงไหนก็ได้ให้ได้ผลประโยชน์กับชำวบ้ำนทุกคน  
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจ ิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมฟังๆมำรู้สึกว่ำสมำชิกสภำฯของเรำท ำหน้ำที่กันพอสมควร ก่อนที่จะรับร่ำงฯอยำก
   ให้เพ่ือนสมำชิกและพ่ีๆสมำชิกสภำฯทุกท่ำนให้เข้ำใจว่ำเรำรับร่ำงฯแล้ว ก็ไปแปรญัตติ
   ซึ่งเรำท ำได้แค่ปรับลด ถ้ำไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ต้องจำกผู้บริหำร เพรำะฉะนั้นก่อนจะ
   รับร่ำงฯต้องพิจำรณำให้ดีนะครับ เหตุผลก็คือถ้ำไม่รับก็คือไม่เข้ำใจในหลำยๆโครงกำร
   นะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ ม.4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   สมำชิกสภำฯที่ร่วมพิจำรณำข้อบัญญัติวันนี้ผมอยำกเท้ำควำมที่จริงเรำมำพิจำรณำร่ำง
   ข้อบัญญัติในวำระท่ี 4 ก็แค่รับหลักกำรแค่นั้นครับ ไม่ใช่นำนให้สมำชิกสภำฯอภิปรำย
   พอเล็กน้อย ตรงไหนที่ไม่ชอบมำพำกลก็ให้ยื่นแปรญัตติ ผมว่ำน่ำจะจบตั้งนำยแล้ว
   หรือรับหลักกำร อย่ำงท่ำนนำยกฯก็คุยอยู่ตั้งนำน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมฟังท่ำนฉลองพูดอยำกให้สมำชิกสภำฯรับหกลักกำรก่อนใช่หรือไม่ครับ แล้วแปร
   ญัตติกัน บำงเรื่องสมำชิกสภำฯไม่สำมำรถแปรญัตติได้ถ้ำไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้บริหำร
   อย่ำงเช่นกำรตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ให้สมำชิกสภำฯพิจำรณำให้ดี ท่ำนจะเปลี่ยนโครงกำร
   ไหน ปรับลดตรงไหนเรำมีสิทธิ์แค่ไหน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขออนุญำตชี้แจงอีกครั้ง เมื่อกี้ผมพูดว่ำโครงกำร ม.8 มำกไปหน่อยคือจริงๆแล้วอยำก
   ท ำทุกหมู่บ้ำน อย่ำง ม.3 ก็ท ำอยู่แล้ว ผอ.กองช่ำงก็ติดต่อกับช่ำงอยู่แล้ว งบประมำณ
   น้ ำมันเรำก็ตั้งเอำไว้แล้วได้ท ำแน่นอน รอระยะเวลำนิดหนึ่งเนื่องจำกต้องขอสนับสนุน
   เครื่องจักรจำก อบจ. ถ้ำเกิดเรำมำท ำเองก่อนก็เกิดปัญหำเรื่องซ้ ำซ้อนอีก โครงกำรที่
   เลือกมำอยู่ในแผนก็เป็นโครงกำรส่วนใหญ่จะเป็นอันดับ 1 ของหมู่บ้ำนนั้นๆที่ท ำ
   ประชำคมมำ บำงพื้นที่ที่มีปัญหำท ำไม่ได้ก็ก ำลังปรับปรุงแก้ไข ตัวอย่ำงเช่น ม.5 
   โครงกำรคือปรับปรุงถนนสำยคลองใหญ่ก็ติดขัดเรื่องทำงลงเนื่องจำก เขำไม่อุทิศที่ดิน 
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   ให้ได้รับแจ้งมำจำกห้องเย็นก ำลังประสำนกับ ส.อบต.ในพ้ืนที่อยู่ก็เปลี่ยนเป็น 
   งบประมำณปรับปรุงหินคลุกให้ก่อน ม.2 ก็เหมือนกันที่เป็นหลุมเป็นบ่อทุกๆที่เรำจะ
   แก้ไขหมด อยำกให้ทุกท่ำนเข้ำใจตรงกันนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอพักกำรประชุมสัก 10 นำทีเพ่ือปรึกษำหำรือครับ 
 

ประธานสภาฯ  พักกำรประชุม 10 นำที 
 

เลขาสภาฯ  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำฯด ำเนินกำรประชุมต่อ
   ครับ 
 

ประธานสภาฯ  ท่ำนสมำชิกสภำฯมีข้อสงสัยในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมสงสัยอยู่อีกข้อหนึ่ง ตรงประเด็นที่ว่ำเพ่ิมเติมต่ำงๆในงำนจ้ำง ผมสงสัยว่ำไปใช้จ่ำย
   ตรงไหนช่วยชี้แจงด้วยนะครับ อีกอย่ำงหนึ่งเรื่องถำงป่ำข้ำงถนน ตอนนี้เขำว่ำฝ่ำย
   บริหำรเป็นยังไง สองข้ำงทำงตอนฝนตกตอนนี้หญ้ำขึ้นสูงมำกแล้ว ฝำกฝ่ำยบริหำร
   ช่วยดูแลด้วย ชำวบ้ำนฝำกบอกมำ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เงินเพ่ิมจริงๆแล้ว นำยกฯไม่ใช้หรอกครับ แต่ว่ำเป็นค ำสั่งของกระทรวงเป็นกำรเพิ่ม
   เงินเดือนของข้ำรำชกำรตำมระเบียบข้ำรำชกำรที่ต้องปฏิบัติตำมเป็นสิทธิของ 
   ข้ำรำชกำร ส่วนเรื่องตัดหญ้ำปีที่แล้วเรำตั้งไว้ครั้งเดียว เนื่องจำกงำนวันพ่อเรำก็ได้ลง
   ไปพัฒนำกันก็เลยโอนงบประมำณใช้ในโครงกำรต่ำงๆ งบ 59 ก็ตั้งไว้ 2 รอบ 
   เหมือนเดิม ดูจำกวันแม่ที่ผ่ำนมำมี ม.5 ม.6 เท่ำนั้นที่พัฒนำหมู่อ่ืนก็ไม่ได้ท ำ หลังจำก
   ตุลำคมก็ด ำเนินกำรได้ 2 รอบเหมือนเดิม ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.3 ครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอบคุณท่ำนนำยกฯท่ีชี้แจงเรื่องเงินเพ่ิมและเรื่องถนนแล้ววันแม่ที่ผ่ำนมำฝนตกก็ไม่ได้
   ท ำ ตอนนี้หมู่ที่ 3 ไม่ล ำบำกเรื่องป่ำข้ำงถนนเพรำะทำงหลวงชนบทเขำรับผิดชอบไป 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ  สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมใคร่ขอเรียนท่ำนประธำนสภำฯว่ำวำระนี้เป็นวำระรับหลักกำร ผมขอถำมท่ำน
   ประธำนสภำฯว่ำโครงกำรทุกโครงกำรที่อยู่ในข้อบัญญัติ ผมคิดว่ำท่ำนประธำนสภำฯ
   คงจะตรวจสอบพิจำรณำแล้วว่ำมำจำกประชำคม โครงกำรใดที่ไม่มำจำกประชำคม 
   ผมคิดว่ำสิ่งเหล่ำนี้ไม่ถูกต้องครับ ถ้ำผมตรวจสอบพบว่ำโครงกำรใดที่ไม่ได้มำจำก 
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   ประชำคมแล้วเอำมำใส่ไว้ ผมคิดผิดข้อบัญญัตินะครับ ประธำนสภำฯช่วยตรวจสอบ
   ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   สมำชิกสภำฯเรำมีหลำยคนต้องใช้เวลำนะครับ เรื่องโครงกำรต่ำงๆมันก็มำก ส่วนตัว
   แล้วผมก็อยำกจะพูดอีกแต่ฟังท่ำนจรูญพูดแล้วไม่รู้ท่ำนจะรีบไปท ำอะไรหรือเปล่ำ มี
   ข้อข้องใจอยู่หลำยอย่ำงในข้อบัญญัติ ส่วนตัวแล้วของ ม.1 ไม่มีอะไรให้แปรญัตติเลย
   จะลงมติยังไง ขอพูดแค่นี้ก่อน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 7 ครับ 
 

นายสาธิต  ขันติ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอใช้เวลำสักนิดคือ 2-3 เดือนกว่ำจะท ำหน้ำที่สักครั้งหนึ่ง โครงกำรที่ตกค้ำงที่เข้ำ
   แผนของ ม.7 เครื่องกรองน้ ำที่สำมำรถติดตั้งรอบนอกไม่เกี่ยวกับถังประปำที่มีอยู่แล้ว
   เป็นเครื่องกรองน้ ำที่สำมำรถมำเปิดให้บริกำรกับชำวบ้ำนได้ ปรำกฏไม่มีอยู่ใน 
   ข้อบัญญัติ ผมสงสัยว่ำฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่นโยบำยและแผนท ำตกหล่นอยู่ตรงไหนครับ 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 คึรับ 
 

นายจรูญ  สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ที่ผมบอกว่ำให้ท่ำนประธำนสภำฯขอมติผมได้รีบไปไหน มีวำระกำรประชุมอีกหลำย
   วำระแล้วที่ท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.7 พูดว่ำไม่มีในข้อบัญญัติ ผมขอให้ท่ำนเอำไว้ในวำร
   อ่ืนๆก็ได้นะครับ อยู่ในวำระข้ันรับหลักกำร ขอให้ท่ำนประธำนสภำฯช่วยพิจำรณำด้วย 
   ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ตำมท่ีทุกท่ำนพูดมำเป็นเรื่องดีทั้งนั้น เมื่อท่ำนสมำชิกสภำฯไม่มีข้อสงสัย ผมขอมติที่
   ประชุมครับ ท่ำนสมำชิกสภำฯรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
   งบประมำณ พ.ศ.2559 ให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  รับหลักกำร 15 เสียง 
   ไม่รับหลักกำร  - เสียงคือนำยสำธิต  ขันติ 
   งดออกเสียง  1 เสียง คือประธำนสภำฯ 
   เมื่อท่ำนสมำชิกสภำฯรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
   งบประมำณ พ.ศ.2559 แล้วให้สมำชิกคณะกรรมกำรแปรญัตติไม่น้อยกว่ำ 3 คนแต่ไม่
   เกิน 10 คนครับ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯเสนอชื่อครับ ขอเชิญสมำชิกสภำฯ ม.4 
   ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอเสนอนำยณรงค์  รักรำวี   
   ผู้รับรองคือนำยอะหมำย  จับปรั่ง นำยอับดล  อำบูบำเกอร์ 
 

ประธานสภาฯ  ให้สมำชิกสภำฯเสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ เชิญครับ 
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นายลวัต  เปาะทอง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอเสนอนำยจรูญ  สีผม 
   ผู้รับรองคือนำยฉลอง  ทองเรือง นำยทัตเทพ  เอียดนุ่น 
 

ประธานสภาฯ  ให้สมำชิกสภำฯเสนอชื่อคนที่ 3 ครับ เชิญครับ 
 

นายลวัต  เปาะทอง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอเสนอนำยอำยันต์  จับปรั่ง 
   ผู้รับรองนำยสำธิต  ขันติ นำยคมสันต์  ชิตจันทร์ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯจะเสนอท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ ปรำกฏว่ำไม่มีท่ำนสมำชิกสภำฯเสนอท่ำน
   อ่ืนอีกครับ ท่ำนสมำชิกสภำฯเห็นชอบกับคณะกรรมกำรแปรญัตติทั้ง 3 ท่ำนนี้ให้ยก
   มือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  16 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง คือประธำนสภำฯ 
 

ประธานสภาฯ  ให้ผู้ขอแปรญัตติมำยื่นค ำขอแปรญัตติในวันที่  22-23  สิงหำคม  2558 ต่อ 
   คณะกรรมกำรแปรญัตติในวันจันทร์ที่ 24 สิงหำคม  2558 มำแปรญัตติต่อ 
   คณะกรรมกำรแปรญัตติเวลำ 09.00 – 12.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่องมำตรฐำนในกำรใช้รถยนต์ส่วนกลำง (รถฉุกเฉิน) ไปบรรทุกศพ กรณี 
   บริหำรงำนรำชกำรแบบสองมำตรฐำนเลือกปฏิบัติที่จะบรรทุกศพและไม่บรรทุกศพ 
   ดังนั้นกระผมใคร่ขอควำมเห็นชอบจำกสภำฯว่ำสมควรเอำรถยนต์ส่วนกลำง (รถ
   ฉุกเฉิน) ไปบรรทุกศพได้หรือไม่ อย่ำงไร 
 

ผู้เสนอญัตติ  นายปฏิภาณ  หะจิ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขอเสนอญัตติในกำรใช้รถยนต์ส่วนกลำง (รถฉุกเฉิน) ไปบรรทุกศพ กรณีบริหำรงำน
   แบบ 2 มำตรฐำน เลือกปฏิบัติที่จะบรรทุกหรือไม่บรรทุกศพ ดังนั้นกระผมใคร่ขอ
   ควำมเห็นชอบจำกสภำฯว่ำสมควรเอำรถยนต์ส่วนกลำง (รถฉุกเฉิน) ไปบรรทุกศพได้
   หรือไม่ จำกกรณีข้ำงต้นก็มีเหตุกำรณ์ตัวอย่ำง 2-3 เหตุกำรณ์ตั้งแต่รองพรชัย สัญวงค์
   ไปบรรทุกศพที่มัสยิด ผู้เสียชีวิตที่โรงพยำบำลตรังค้ำงไว้ 1 คืนแล้วก็ไปรับจำกโรง
   พยำบำลตรังต่อไปยังโรงพยำบำล มอ.หำดใหญ่ แล้วรับกลับมำยังมัสยิด กำรช่วยเหลือ
   ชำวบ้ำนเป็นเรื่องที่ดีทั้งนี้ผมก็ต้องกำรให้เป็นมำตรฐำนต่อไปใช้บรรทุกได้หรือไม่ 
   อย่ำงไร กรณีล่ำสุดคือกรณีนำงสมจิตร เป็นบันทึกข้อควำมเขำเขียนมำลงชื่อเรียบร้อย  
   ข้ำพเจ้ำนำงสมจิตร  วรรณำ 84/2 หมู่ที่ 1 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ได้ไปขอ
   ควำมช่วยเหลือเรื่องเคลื่อนย้ำยศพจำกรองนำยกฯพรชัย  สัญวงค์และนำยกทักษิณ  
   รักจริง แต่ได้รับกำรปฏิเสธว่ำไม่สำมำรถบรรทุกศพได้เพรำะไม่มีใครกล้ำขึ้นรถ รถยัง
   ใหม่อยู่ คนตำยเป็นพ่อตำของข้ำพเจ้ำเอง มำอำศัยอยู่กับข้ำพเจ้ำเป็นเวลำ 2 ปี  
   ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็นควำมจริงทุกประกำร   
   ผมต้องกำรให้มีข้อยุติที่ดี ผมไปดูระเบียบมำหลำยอย่ำงตั้งแต่ว่ำระเบียบกำรใช้รถของ
   กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้รถคือกำรใช้และรักษำรถหน่วยงำนรำชกำรส่วน 
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   ท้องถิ่นก็ไม่มีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรบรรทุกศพ ไปดู พ.ร.บ.จรำจรนิยำมว่ำรถฉุกเฉิน
   ก็ไม่มีระบุเหมือนกัน ไปดู พ.ร.บ.กรมกำรแพทย์ฉุกเฉินไม่ได้ระบุอีกเหมือนกัน ผม
   ต้องกำรหำข้อยุติจริงๆขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหำรหรือว่ำหน่วยงำนส่วนนั้นให้
   สำมำรถบรรทุกหรือไม่บรรทุก ผมไม่ต้องกำรให้ชำวบ้ำนมองว่ำท ำงำนแบบสอง 
   มำตรฐำน ช่วยเหลือไม่เท่ำเทียมกัน ใครมีข้อเสนอแนะอะไรที่ช่วยเสนอแนะด้วย 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญทำงฝ่ำยผู้บริหำรช่วยชี้แจงครับ 
 

นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ในกรณีญัตติที่สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ได้สอบถำมมำขออนุญำตชี้แจงให้ท่ำนสมำชิก
   สภำฯได้รับทรำบ ในกรณีที่กล่ำวหำว่ำสองมำตรฐำน สืบเนื่องจำกกำรบรรทุกศพกรณี
   ที่ 1 ศพของนำยกุโอบ  สัญวงศ์ ผู้ตำยโดยอ้ำงถึงทำงสถำนีต ำรวจภูธรเมืองตรังได้ท ำ
   หนังสือมำยังท่ำนนำยก อบต.ควนปริง 
   หนังสือเลขที่ ตช.0024/(ตง/4192) ลงวันที่ 24 พฤษภำคม  2558 เรื่องขอส่งศพ
   ชันสูตรที่โรงพยำบำลสงชลำนครินทร์ พนักงำนสอบสวนต ำรวจภูธรเมืองตรังได้รับกำร
   ร้องขอจำกญำตินำยกุโอบ  สัญวงศ์ ผู้ตำยซึ่งมีกรณีสงสัยเกี่ยวกับสำเหตุของกำรตำย 
   พนักงำนสอบสวนจึงได้ร่วมกับแพทย์โรงพยำบำลตรังท ำกำรชันสูตรพลิกศพผู้ตำยและ
   มีควำมจ ำเป็นต้องส่งศพไปตรวจชันสูตรที่โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ พนักงำน 
   สอบสวนจึงได้ประสำนรถจำกทำงโรงพยำบำลตรังเพ่ือน ำศพไปชันสูตรปรำกฏว่ำตำม
   วันดังกล่ำวทำงโรงพยำบำลตรังแจ้งว่ำรถของทำงโรงพยำบำลตรังมีภำรกิจเร่งด่วน 
   พนักงำนสอบสวนจึงได้ขอควำมอนุเครำะห์จำก อบต.ควนปริงและได้รับควำมร่วมมือ
   ด้วยดีจนสำมำรถปฏิบัติภำรกิจลุล่วงไปด้วยดีนั้น ทำงพนักงำนสอบสวนจึงขอขอบคุณ
   มำยัง นำยก อบต.ควนปริง 
   ฉบับที่ 2 จำกสถำนีต ำรวจภูธรจังหวัดตรัง ลงวันที่ 24 พฤษภำคม  2558 เลขที่ ตช
   0024 (ตง54/92) เรื่องขอส่งศพมำชันสูตรพลิกศพ เรียน ผู้อ ำนวยกำรสงขลำนครินทร์  
   สิ่งที่ส่งมำด้วยวัตถุพยำนจ ำนวน 1 ซอง ผมอธิบำยให้ฟังถึงที่มำที่ไปให้แก่ท่ำน 
   ประธำนสภำฯและสมำชิกสภำฯ ด้วยเมื่อวันที่  24 พ.ค. 2558 นำยชัยณรงค์  สัญวงศ์ 
   อำยุ 48 ปี บ้ำนเลขที่ 17/2 ม.6 ต.ควนธำนี มำร้องทุกข์กับพนักงำนสอบสวนว่ำสงสัย
   กำรเสียชีวิตของนำยกุโอบ  สัญวงศ์ อำยุ 50 ปี ที่เป็นพ่ีชำยที่รักษำตัวที่โรงพยำบำล
   ตรัง เมื่อวันที่  22 พ.ค.2558 ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2558 ว่ำมิได้ เกิดจำกกำร
   ลื่นล้มกระแทกกับเครื่องเติมลมแต่เชื่อว่ำเกิดจำกกำรฆำตกรรม นี้คือที่มำที่ไปและ
   ขั้นตอนต่ำงๆ ส่วนเรื่องที่สมำชิกสภำฯพูดถึงนำยสมจิตร  วรรณำ วันก่อนได้มำติดต่อ
   เรื่องรถกู้ชีพไปบรรทุกศพไปที่นำโยง ผมบอกว่ำให้ไปคุยกับท่ำนนำยกฯ ท่ำนนำยกฯ
   ได้บอกว่ำรถฉุกเฉินนั้นยกเว้นหรือมีเหตุจ ำเป็นอย่ำงกรณีที่ผมพูดไปสักครู่ รถฉุกเฉิน
   ของเรำนั้นกระท ำเพ่ืออุบัติเหตุและฉุกเฉินจริงๆ ถ้ำเกิดว่ำไม่มีรถ นำยกฯมีรถใช้ 
   ส่วนตัวและก็เติมน้ ำมันให้เป็นกำรช่วยเหลือส่วนตัว ทำงผู้มำติดต่อบอกว่ำไม่เป็นไร
   แล้วกลับไป ต่อมำท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ก็มำติดต่อกับท่ำนนำยกฯติดต่อกับท่ำน
   ปลัดฯและได้คุยกับพนักงำนขับรถ ems โดยที่ว่ำไม่ได้คุยกับผมเลย ขอบคุณครับท่ำน
   ประธำนสภำฯ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
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นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ในหลักวิชำกำรก็ฟังขึ้นแต่ในด้ำนจรรยำบรรณของผู้บริหำรยังฟังไม่ขึ้นนะครับ เรื่อง
   ญัตติสมำชิกสภำฯมีสิทธิ์ที่จะยื่นและถอดถอนนะครับ ผมจะถำมว่ำรถคันนี้ของใคร
   ของ อบต.หรือไม่ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจ
   ว่ำบรรทุกหรือไม่บรรทุก ผมก ำลังบอกท่ำนว่ำท่ำนเลือกปฏิบัติหรือไม่ ผมติดใจสอง
   มำตรฐำนคือได้รับค ำพูดเรื่องขอควำมช่วยเหลือจำกเรื่องเคลื่อนย้ำยศพมำจำกรอง 
   พรชัย  สัญวงค์และนำยกทักษิณ  ไม่สำมำรถบรรทุกศพได้เนื่องจำกไม่มีใครกล้ำขึ้นรถ 
   รถคันนี้รถภำษีประชำชน ผมเสนอญัตตินี้ขึ้นมำเพ่ือจะได้เป็นบรรทัดฐำนนะครับ ขอ
   ฝำกไว้แค่นี้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมจะตอบเป็นมำตรฐำนเดียวไม่เป็น 2 มำตรฐำน ถ้ำไม่มีหนังสือส่งตัวหรือได้รับกำร
   ร้องขอจำกหน่วยงำนที่ควบคุมกำรดูแลรถ ems ไม่ว่ำจะเป็นศูนย์นเรนทร ศูนย์ 
   โรงพยำบำลศูนย์ตรัง ศูนย์ มอ. เรำไม่กล้ำจะเคลื่อนย้ำยได้เพรำะบำงครั้ง ผู้ตำย 
   อำจจะโดนทุบโดนตี ซึ่งมีควำมผิดทั้งนั้น เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ผมไม่ต้องกำรให้
   บรรทุกศพแน่นอนยกเว้นได้รับกำรร้องขอและมีกำรเคลื่อนย้ำนเป็นเอกสำร วันก่อนผู้
   ที่มำร้องขอผมบอกว่ำเอำรถผมหรือไม่ เพ่ือเป็นมำตรฐำนเดียวกันไม่ต้องกำรจะให้
   เดือดร้อนกับรถ ems ค ำว่ำรถกู้ชีพคือช่วยให้คนมีชีวิตอยู่ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นที่ 
   โรงพยำบำลร้องขอมำก็เป็นเรื่องของโรงพยำบำล ไม่เฉพำะศพ คนที่เจ็บป่วยขั้น 
   รุนแรงจนต้องมีพยำบำลวิชำชีพไป มีข้ันตอนทุกอย่ำงรถฉุกเฉินต้องขออนุญำตจำก 
   ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติขึ้นกับ สนง.ต ำรวจด้วย ผมอยำกให้สมำชิกสภำฯเข้ำใจว่ำผม
   ก็ไม่สบำยใจอยำกจะช่วยชำวบ้ำน ผมบอกว่ำเอำรถผมหรือไม่ น้ ำมันก็มีอยู่แล้ว เขำ
   บอกว่ำไม่เป็นไร ติดต่อรถได้แล้ว เขำไม่ได้ติดใจอะไร เพรำะฉะนั้นเรำมีมำตรฐำนเดียว
   คือถ้ำไม่มีหนังสือส่งศพหรือร้องขอจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก็ไม่สำมำรถขนย้ำยได้นะ
   ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ฟังท่ำนนำยกฯพูดมีแต่หลักวิชำกำรล้วนๆ วันที่เขำเสียชีวิตทำงผู้ใหญ่บ้ำนก็รับทรำบ
   ศพไม่มีกำรปกปิดหรือซ่อนเร้นอะไร เป็นศพคนแก่นะครับ ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับสำมัญ
   ส ำนึกนะครับว่ำท่ำนจะท ำให้หรือไม่ท ำให้ ท่ำนพูดก็ถูกหรือกำรย้ำยศพแต่ว่ำรถคันนี้
   จะบรรทุกศพต่อไปได้หรือไม่ ไม่ใช่ว่ำรอให้หน่วยงำนอ่ืนมำสั่ง ทั้งๆที่เป็นเงินของ 
   อบต.เอง อยำกให้ชำวบ้ำน ต.ควนปริงได้รับประโยชน์มำกที่สุด ผมอยำกให้ท่ำนลอง
   คิดใคร่ครวญดูใหม่จะให้บรรทุกศพหรือไม่อย่ำงไร ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ตอนนื้ท่ำนนำยกฯพูดก็ถูก ผมอยำกให้มีระเบียบกติกำวำงไว้ให้มีมำตรฐำนไม่ใช่รู้แต่
   บริหำรอย่ำงเดียว คนควนปริงตำยจะเอำหนังสือที่ใครมำขอใช้รถรถมันล ำบำก ถ้ำ
   บรรทุกได้ก็ให้ได้เสมอกัน ถ้ำไม่ได้ก็บอกไม่ได้ ถ้ำเรำท ำตำมกฎระเบียบผมว่ำมันไม่ 
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   เสียหำย ผมต้องกำรให้ชัดเจน ท ำอะไรก็ได้ที่ชัดเจนไม่ต้องให้เขำพูดอยู่ วันนั้นผมไป
   นั่งอยู่เขำโทรมำว่ำ อบต.ควนปริงไปถึงโคกหล่อ ผมบอกว่ำเขำต้องประสำนงำนกับ
   ศูนย์นเรนทร เขำบอกว่ำ อบต.ควนปริงลงทุกซื้อรถเองท ำไมให้เพ่ือนสั่ง ยังไงขอให้
   ฝ่ำยบริหำรช่วยชี้แจงให้สว่ำงกันสักทีว่ำได้หรือไม่ได้ บรรทุกเฉพำะคนที่เจ็บ ขอบคุณ
   ครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายจรูญ  สีผม  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมนั่งฟังอยู่ทั้ง 2 ฝ่ำยก็ท ำเพ่ือพ่ีน้องประชำชน ทำงสมำชิกสภำฯทุกคนทุกท่ำน ผมคิด
   คงจะไม่รู้ระเบียบเพรำะเรำไม่ได้วำงระเบียบเอำไว้ ผมใคร่ขอให้ท่ำนประธำนสภำฯให้
   ปลัดฯช่วยชี้แจงเรื่องระเบียบรถฉุกเฉินให้สมำชิกสภำฯเข้ำใจ ขอบคุณครับ 
 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขออนุญำตอธิบำยก่อน ค ำว่ำศูนย์นเรนทร 1669 ท ำงำนร่วมกัน 24 ชั่วโมง อบต.
   ควนปริงท ำงำนแค่เที่ยงคืน หลังจำกเที่ยงคืนโทร 1669 ได้รถคันอ่ืนเขำมำรับ เขำ
   ท ำงำนเป็นเครือข่ำยขึ้นกับศูนย์นเรนทรเพรำะเรำได้รับค่ำใช้จ่ำยที่ไปส่งผู้ป่วย ครั้งละ
   ประมำณ 350 บำท ได้รับมำทุกเดือน ใครสนใจไปดูได้ที่หัวหน้ำ สนง.ปลัด ซึ่งเป็น
   รำยได้ของ อบต.ด้วย กำรร่ำงกำรใช้รถ ems เรำก็ร่ำงไว้เรียบร้อยแล้วว่ำเรำเป็น
   หน่วยกู้ชีพกู้ภัยให้กับประชำชนในต.ควนปริงและต ำบลใกล้เคียง เรำจะไม่ย้ำยศพโดย 
   ไม่มีหนังสือขนย้ำยอย่ำงแน่นอน ผมก็เป็นนักกำรเมืองท้องถิ่นเหมือนกับทุกท่ำน ผม
   หวังจะช่วยทุกเรื่องแต่เรำจะท ำตำมอ ำเภอใจตัวเองไม่ได้ ก็อยำกเรียนให้ทรำบแค่นี้ 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   รู้สึกว่ำเรำใช้ระเบียบของกำรแพทย์ฉุกเฉินแต่ว่ำเรำซื้อมำแล้วไม่ได้ผลประโยชน์ให้กับ
   ชำวบ้ำนเรำก่อนดีหรือไม่ เอำมำใช้ในต ำบลบรรทุกอะไรก็ได้ ไม่ต้องขึ้นกับใคร นำยกฯ
   พูดมีหลักกำร วัฒนธรรมไม่สำมำรถไปเปลี่ยนแปลงเขำได้ วันนี้ผมมำหำข้อยุติว่ำจะให้
   บรรทุกหรือบรรทุกไม่ได้ ผมขอควำมคิดเห็นครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนรองประธำนสภำฯครับ 
 

นายลวัต  เปาะทอง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ควำมคิดของผมผมว่ำไม่เหมำะสมที่จะบรรทุกศพเพรำะรถบรรทุกคนไข้ พ่ีน้อง 
   ชำวบ้ำนรู้ว่ำบรรทุกศพเขำไม่กล้ำขึ้นนะครับ เรำมำช่วยเฉพำะคนไข้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ตรงนี้ขึ้นอยู่กับมติของสภำฯนะครับ เชิญท่ำนนำยกฯครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมอยำกให้ทรำบว่ำกำรบังคับโดยใช้อ ำนำจสภำยกมือแล้วให้เรำท ำผิดระเบียบระบบ
   รำชกำร ระบบอ ำนำจหน้ำที่ของท้องถิ่นจะท ำให้พวกเรำติดตะรำงกันทั้งหมด กำรบก
   เลิกก็ยกเลิกไม่ได้เรำมีวัตถุประสงค์ในกำรท ำอย่ำงนี้ กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน 
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   ท้องถิ่นได้ถ่ำยโอนกำรท ำ 1 กู้ชีพ 1 ต ำบลมำให้ทุก อบต.ต้องท ำ ซึ่งเป็นอ ำนำจที่กรม
   ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับให้ท ำต้องมีตัวชี้วัดเพรำะฉะนั้นถ้ำเรำใช้อ ำนำจ
   สภำยกมือให้เรำกระท ำผิดหมำยถึงว่ำไม่มีกำรขนย้ำยศพ มีปัญหำขึ้นมำพวกเรำต้อง
   รับผิดชอบร่วมกันหมด อยำกให้ทุกท่ำนเข้ำใจพร้อมกันครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกยีรติทุกท่ำน 
   ญัตตินี้นะครับ ผมยื่นมำเพ่ือขอสิ่งไหนที่ท่ำนชี้แจงแล้วมีเหตุผลมีหลักวิชำกำรเรำรับ
   ฟังว่ำมันได้หรือไม่ได้ ให้ชัดเจนเลยว่ำไม่ได้ยกเว้นมีหนังสือสั่งกำรจำกหน่วยงำน ใช่ผม
   มำยัดเยียดให้ท่ำนว่ำจะบรรทุกให้ได้ไม่ใช่อย่ำงนั้น มันต้องมีเหตุผล ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมต้องกำรให้นำยกฯวำงมำตรฐำนไปเลยว่ำถ้ำมีหนังสือคือศพบรรทุกได้ ถ้ำไม่มี
   หนังสือบรรทุกไม่ได้แค่นี้ก็จบ เพียงแต่บอกว่ำบรรทุกได้หรือไม่ได้เรื่องนักกำรเมืองมี 2 
   อย่ำง ไม่ตะรำงก็เพ่ือนเกลียดแต่เรำจะท ำสิ่งที่ดีให้คนควนปริง ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญท่ำนนำยกฯครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เมื่อกี้เริ่มเข้ำใจตรงกันแล้ว ผมไม่ได้พูดเปลี่ยนแปลง ผมพูดว่ำไม่ให้บรรทุกศพอยู่แล้ว
   ยกเว้นหนังสือมำจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยืนยันได้อย่ำงเดียว เรำมีหน่วยกู้ชีพกู้ภัยไว้
   ช่วยชำวบ้ำนที่ประสบอุบัติเหตุ ถ้ำจ ำเป็นต้องบรรทุกศพต้องได้รับกำรร้องขอจำก
   หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นลำยลักอักษรเท่ำนั้น ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญครับ 
 

นายอีน  วงศมาก  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมอยำกฝำกท่ำนนำยกฯท ำเป็นหนังสือปิดประกำศเป็นระเบียบของ ems บำงสิ่ง
   บำงอย่ำงสมำชิกสภำฯไม่รู้เรื่องเลย ผมขอขอบคุณท่ำนนำยกฯที่ชี้แจงชัดเจน ขอบคุณ
   ครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนปลัดฯชี้แจงครับ 
 

นายเจตพล  ศรมณี เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขออนุญำตชี้แจงเรื่องนี้เป็นเรื่องของญัตติที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง 
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ประธานสภาฯ  ขอพัก 5 นำที 
 

เลขาสภาฯ  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯด ำเนินกำรประชุมต่อครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมเสนอญัตติเข้ำมำเพ่ือว่ำจะบรรทุกได้หรือไม่อย่ำงไร ผมถำมว่ำถ้ำรู้ว่ำมีปัญหำเอำ
   เข้ำมำท ำไม ท ำไมไม่ตัดออกจะลงมติหรือไม่ลง ลงมติว่ำจะไม่บรรทุกแม้มีหนังสือก็ลง
   ได้นะครับ แต่ถ้ำลงว่ำบรรทุกอำจจะมีปัญหำด้ำนข้อกฎหมำยที่อย่ำไปลงค ำว่ำบรรทุก
   ไม่ได้ยำกอะไร ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 ครับ 
 

นายคมสัน  ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   สมมติว่ำญำติผมไม่สบำย ป่วยหนักต้องกำรไปต่ำงจังหวัด สำมำรถใช้รถ ems ได้
   หรือไม่ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมต้องกำรให้จบไปทีละเรื่อง เอำเรื่องนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมฟังมำตั้งนำนแล้ว ผมคิดดูแล้วระยะเวลำยำวหำที่ลงไม่เจอ ควำมคิดของผมถ้ำ
   ประธำนสภำฯจะลงมติก็ได้แต่ขอให้ท่ำนประธำนสภำฯตั้งค ำถำมที่จะลงมติให้ 
   สอดคล้องกับข้อกฎหมำย ส่วนถ้ำไม่ลงมติอยำกให้ผู้เสนอญัตติถอน อยู่ที่ดุลพินิจของผู้
   เสนอว่ำจะถอนหรือไม่ถอน สักครู่ผมได้ฟังจำกผู้รับผิดชอบรถ ems เขำไปอบรม
   ศึกษำมำว่ำไม่มีกำรบรรทุกศพ นอกจำกคนจะเสียชีวิตในรถ ค ำอ้ำงก็มีแต่ไม่มีหลักฐำน
   มำยืนยัน ถ้ำท่ำนจะลงมติก็เอำอย่ำงที่ผมว่ำ ถ้ำไม่ลงก็ให้ผู้เสนอญัตติถอนญัตติแค่นี่
   ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ถ้ำจะให้ผมถอน ผมไม่ถอน ถ้ำลงมติว่ำไม่สมควรบรรทุกก็ไม่บรรทุกแม้มีหนังสือก็ท ำ
   ได้ ท่ำนคิดว่ำลงมันเสี่ยงต่อข้อกฎหมำย ท่ำนก็ไม่ต้องเห็นชอบบรรทุกศพไม่ให้บรรทุก
   ก็จบ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนนำยกฯครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผลอธิบำยหลักกำรบริหำร เรำอยู่ร่วมกันในท้องถิ่น บูรณำกำรร่วมกัน 100 องค์กร 
   อบจ. เทศบำลแล้วก็ อบต.รวม 100 องค์กร รวมหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนไม่ว่ำจะเป็น
   สถำนีต ำรวจ โรงพยำบำลตรัง หลำยๆหน่วยงำนท ำงำนบูรณำกำรร่วมกัน กำรท ำงำน
   แบบธรรมำภิบำลคือเชิงบูรณำกำร มันส ำคัญมำก มีหนังสือร้องขอเฉพำะหน่วยงำน 
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   ที่ควบคุมเรำ ไม่ช่วยเหลือเขำ เรำเบิกเงินกับเขำ มันผิดจรรยำบรรณ กำร 
   ท ำงำนร่วมกันขัดกับกำรบริหำรจัดกำรที่ดี อยำกให้เข้ำใจด้วยนะครับ ขอมำโดยไม่ผิด
   ระเบียบรำชกำรที่ก ำหนดไว้ เพรำะรำชกำรเปิดช่องไว้ว่ำกำรร้องขอต้องมีหนังสือ
   ยืนยันตรวจสอบ ชันสูตรเรียบร้อย มีใบส่งตัวเรียบร้อยก็ท ำได้โดยหลักกำรแล้ว เรำ
   ท ำงำนร่วมกัน อย่ำงโคกหล่อช่วยเรำมำกแม่แต่รถดูดส้วม ฝำกเรียนทุกท่ำนไว้ด้วย 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   นำยกฯบอกว่ำบรรทุกได้ยกเว้นมีหนังสือ อยำกให้เป็นบรรทัดฐำน ผมขอเสนอญัตติ
   ด้วยวำจำตำมระเบียบข้อที่ 5 นะครับ อยู่ที่ประธำนสภำฯจะเห็นชอบหรือไม่นะครับ 
   ขอบคุณครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ขออนุญำตประธำนสภำฯนิดหนึ่ง เขียนให้เป็นมำตรฐำนนะครับ เสนอว่ำไม่สำมำรถให้
   บรรทุกศพยกเว้นมีหนังสือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แค่นั้น ขอบคุณครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมยื่นญัตติด้วยวำจำนะครับ ท่ำนประธำนสภำฯต้องกำรผู้รับรองหรือไม่ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอฝำกถึงท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนที่ลุกขึ้นพูดประธำนสภำฯไม่อนุญำตก็หลำยครั้ง
   แล้วนะครับ ท่ำนที่จะพูดอะไรก็แล้วแต่ ขอให้ท่ำนประธำนสภำฯอนุญำตก่อนนะครับ 
   ตำมระเบียบข้อบังคับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ญัตตินี้ขึ้นอยู่กับสภำฯว่ำจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ถ้ำไม่เห็นชอบแสดงว่ำไม่บรรทุก
   ศพ ถ้ำเห็นชอบบรรทุกศพนะครับ ต้องมีหนังสือทำงรำชกำรด้วยตำมที่ท่ำนนำยกฯ
   เสนอมำ เชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ที่ผมยื่นญัตติด้วยวำจำให้เติมข้อควำมที่ขำดหำยไปคือบรรทุกได้ในกรณี ในกรณีมี
   หนังสือจำกทำงรำชกำรและบรรทุกไม่ได้แม้มีหนังสือจำกทำงรำชกำร ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม ท่ำนสมำชิกสภำฯเห็นชอบบรรทุกได้ถ้ำมีหนังสือทำงรำชกำรให้ยกมือ
   ขึ้นครับ เชิญครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เมื่อสักครู่ข้อควำมมันพลิกกันอยู่นิดหนึ่ง ให้ท่ำนประธำนสภำฯนั่งเขียนแล้วท ำควำม
   เข้ำใจกับข้อควำมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
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นายสาธิต  ขันติ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมเข้ำใจว่ำมติท่ีท่ำนประธำนสภำฯจะให้เห็นชอบรถ ems ของ อบต.เรำ จะไม่ 
   บรรทุกศพยกเว้นกรณีที่มีหนังสือทำงรำชกำร ผมเข้ำใจอย่ำงนี้นะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมครับ ท่ำนสมำชิกสภำฯเห็นชอบถ้ำมีหนังสือทำงรำชกำรบรรทุกศพได้
   ครับ ถ้ำสมำชิกสภำฯเห็นชอบให้ยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  14 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  1 เสียง คือ นำยอีน  วงศมำก 
   งดออกเสียง  2  เสียง คือ ประธำนสภำฯ,นำยฉลอง  ทองเรือง  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯจะฝำกฝ่ำยบริหำรบ้ำงเชิญครับ 
 

นายปรีชา  เกลี้ยงรัตน์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ต้องกำรถำมท่ำนนำยกฯว่ำหนังสือที่ท่ำนนำยกฯส่งไปให้ผมเรื่องตัดหญ้ำ หมู่ที่ 5 ตัด
   เสร็จแล้วหรือยังครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรครับ 
 

นายพรชัย  สัญวงค์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ในกรณีที่ท่ำนสมำชิกสภำฯสอบถำมเรื่องกำรตัดหญ้ำ ม.5 ก็ได้สอบถำมไปยังพนักงำน
   ทำง อบต.ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว แต่ยังไม่เสร็จเนื่องจำกเครื่องตัดหญ้ำเสีย ที่ตัดหญ้ำ
   สนำมฟุตบอลได้ไปยืมเครื่องจำกโรงเรียนบ้ำนควนปริง จะด ำเนินกำรให้ เสร็จสิ้นนะ
   ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.5 ครับ 
 

นายปรีชา  เกลี้ยรัตน์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   อีกเรื่อง เรื่องลอกคูเขียนค ำร้องมำแล้วเมื่อไหร่จะไปท ำให้ครับ หินคลุก 2 รถด้วย ม.5
   เรำไม่มีสักโครงกำรเดียวครับ ปี 58 นี้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ตอนนี้ลอกคูเรำยังค้ำงค่ำใช้จ่ำย ม.9 อยู่นิดหนึ่งนะครับ อยำกเรียนให้สมำชิกสภำฯทุก
   ท่ำนทรำบ ตอนนี้งบประมำณที่ตั้งไว้ปี 58 น่ำจะมีไม่เพียงพอในกำรช่วยเหลือแต่ว่ำ
   ส่วนของงบประมำณในกำรซื้อหินคลุกเรำตั้งเผื่อเอำไว้ให้ ม.5 เป็นหลักเพรำะว่ำจะ
   ปรับปรุงทำงเข้ำบ้ำน ส.อบต.ด้วยส่วนหนึ่งเพรำะว่ำเรำยกประชำคมเรื่องที่ 1 คือเรื่อง
   ท ำถนนสำยบ้ำนที่มีขนำด 2 เมตร จ ำชื่อไม่ได้แล้วมีปัญหำเรื่องหนังสืออุทิศ  
   จ ำเป็นต้องยกเลิกก็เลยเปลี่ยนวิธีกำรตั้งเป็นหินคลุกในกำรปรับปรุงก่อน ท ำไว้  
   100,000  บำท คิดว่ำหลังตุลำคมก็เริ่มท ำได้ของสมำชิกสภำฯ ม.5 ที่เขียนค ำร้องมำ
   ให้ช่ำงไปส ำรวจหำงบประมำณโอนจ่ำยกันอยู่พร้อมแล้วก็จะด ำเนินกำรให้ทันทีนะ
   ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำฯ  ขอเชิญสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 5 ครับ 
 



-23- 
 

นายปรีชา  เกลี้ยงรัตน์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   3 ช่วงเองครับท่ำนนำยกฯตอนนี้น้ ำไหลบนถนนครับเผื่อปี 59 ผมไม่ได้ท ำอีก 
 

ประธานสภาฯ  มีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ 
 

นายลวัต  เปาะทอง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอฝำกฝ่ำยบริหำรเรื่อง จนท.ท ำน้ ำประปำ ผมอยำกทรำบว่ำได้จัดเวรไว้เวลำ
   วันหยุดบ้ำงหรือไม่ น้ ำไม่ไหล 2-3 วันแล้ว ผมอยำกให้เจ้ำหน้ำที่ประปำอยู่วันหยุด ขอ
   ฝำกไว้ด้วย จะได้แก้ไขประปำเวลำน้ ำไม่ไหล อีกเรื่องๆถนนทำงไปบ้ำนนำยกฯเป็น
   หลุม ประมำณ 2-3 หลุม ลึกด้วยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้ฝ่ำยบริหำรช่วยแก้ไขให้ด้วย 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องกำรซ่อมถนนเรำก ำลังออกแบบและสั่งยำงมะตอยไว้มำกแล้วแต่โดนฝนตกหลำย
   วันยังไม่ได้ท ำ รอบนี้จะท ำให้ดีกว่ำรอบก่อนๆนะครับ เรำใช้น้ ำยำประสำนด้วย รอ
   อำกำศดีๆให้ฝนแล้งก่อนนะครับ ไม่นำนก็ได้ท ำครับ ส่วนกำรเข้ำเวรตอนนี้เรำมีเวร
   กลำงคืนด้วย เรำตั้งงบประมำณไว้ส ำหรับกำรแก้ปัญหำเรื่องน้ ำก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้น 
   ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.5 ครับ 
 

นายประดับ  สั้นเต็ง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมฟังดูแล้วที่ท่ำนนำยกฯพูดมำผมก็ภูมิใจว่ำถนนสำย ม.5 บ้ำนผมใช้งบประมำณมำก
   ก็จ ำเป็น ถนนน้ ำท่วมอยู่สูงถนนต่ ำ ชำวบ้ำนล ำบำกตลอดต้องกำรยกระดับถนน 
   ประมำณ 8 เซ็นตลอดสำย ผมต้องกำรให้รีบด ำเนินงำนกลำงเดือนตุลำคม เดือน
   พฤศจิกำยน น้ ำก็ท่วมอีก ชำวบ้ำนเดือดร้อนอีก อยำกให้ฝ่ำยบริหำรรีบท ำด้วย อีก
   เรื่องที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กข้ำงๆศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก็โหลดแล้วสูงเด็กก็ล้ม ผมดูแล้ว
   แปลกกว่ำที่อ่ืน ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องนี้ผมก็เห็นพ้องกับสมำชิกสภำฯ ม.5 นะครับ ผมไปปรึกษำหำรือกับช่ำงที่ควบคุม
   งำน ขอเรียนว่ำเรำท ำตำมแบบที่กรมส่งเสริมฯเขำให้มำจริงๆไม่ต้องกำรจะท ำแบบนั้น 
   แต่ว่ำเดี๋ยวจะมีปัญหำเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินก็ต้องใช้ไปก่อน อนำคตอำจมีกำร 
   เปลี่ยนแปลง ผมก็ไม่เห็นด้วยแต่แก้ไขไม่ได้ต้องเป็นไปตำมแบบแปลน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอถำมฝ่ำยบริหำรคือเรื่องกำรรื้อถอนหอถังประปำ ม.6 ว่ำท่ำนจะด ำเนินกำร
   เมื่อไหร่ และอีกเรื่องอยำกจะฝำกเกี่ยวกับเรื่องถนนไว้ด้วย ทำงเข้ำบ้ำนก ำนันเป็นหลุม
   เป็นบ่อมำกแล้ว ช่วยด ำเนินกำรให้ด้วยนะครับ 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องกำรท ำลำยหอถังได้อนุมัติให้ด ำเนินกำรไปนำนแล้ว ทรำบข่ำวจำกช่ำงว่ำได้ 
   ผู้ด ำเนินกำรแล้วไม่น่ำจะเกิน 2-3 วัน ส่วนเรื่องปัญหำถนนก็แก้ทั้งต ำบลครับ อนำคต
   มีน้ ำยำประสำนมำก็น่ำจะดีขึ้นครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมำชิกสภำฯ ม.4 ครับ 
 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ผมขอถำมสัก 2 ค ำถำม 1. ถนน ม.2 มำ ม.8 ที่ท ำงำนล้ำช้ำเกี่ยวเนื่องกับอะไร ถ้ำจะ
   อ้ำงว่ำฝนตกก็จริงแต่ตั้งแต่ท ำสัญญำมำฝนแล้งระยะยำวยังไม่เสร็จ ติดขัดอะไรอยู่ 2.
   ถำมท่ำนประธำนสภำฯผ่ำนไปถึงฝ่ำยบริหำร ผมสงสัยว่ำเซเว่นควนปริงแต่ใบสลิปเป็น
   ควนธำนีแล้วเรำจะจัดเก็บภำษียังไง ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรครับ 
 

นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องถนนสำย ม.2 มำ ม.8 ก็ติดขัดอยู่ที่ผู้รับเหมำไม่มีควำมพร้อม เรำมีหน้ำที่ท ำตำม
   สัญญำ ไม่รู้จะบอกรำยละเอียดยังไง ส่วนเซเว่นผมก็ทักกับเจ้ำหน้ำที่ทะเบียนในวัน
   แรกท่ีมำจดทะเบียน CP เขำเป็นเทคนิคกำรตลำดของเขำบอกว่ำเขำจ ำเป็นต้องใช้ชื่อ
   นี้เนื่องจำกไม่ใช่อยู่ต ำบลควนธำนีแต่เขำใช้ชื่อควนธำนีท ำเพ่ือเทคนิคของเขำ  
   ประมำณว่ำใครมำเปิดที่หน้ำสำธำรณสุขสิรินธรเขำกันพ้ืนที่ไว้ที่เปิดควนปริงไม่ใช่ของ
   ชำวบ้ำนแต่เป็นของ CP มำเปิด ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ ม.2 ครับ 
 

นายณรงค์  รักราวี เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ต้องกำรถำมท่ำนประธำนสภำฯว่ำวันนัดส่งค ำแปรญัตติวันไหนและนัดผู้ต้องกำรแปร
   ญัตติมำแปรญัตติวันไหนครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ในวำระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ สมำชิกสภำฯที่ขอเสนอแปรญัตติให้ส่งหนังสือวันที่ 22 -23 
   แล้ววันที่ 24 นัดแปรญัตติ เวลำ 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภำ อบต. 
   ควนปริง มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ 
 

นายปฎิภาณ  หะจิ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เมื่อตะกี้ สมำชิกสภำฯ ม.8 พูดเรื่องกำรใช้รถ ems นอกเส้นทำงขอควำมชัดเจน ใน
   กรณีชำวบ้ำนใน ต.ควนปริงต้องส่งตัวไปรักษำที่ต่ำงจังหวัดมำขอควำมช่วยเหลือได้
   หรือไม่ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรครับ 
 

นำยทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรำอยำกจะช่วยเหลือชำวบ้ำนให้มำกท่ีสุดตำมบทบำทหน้ำที่ของท้องถิ่น ส่วนของกำร
   เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยนอกพ้ืนที่ยืนยันว่ำท ำได้ ค่ำใช้จ่ำยก็ต้องตกลงกับฝ่ำยกองคลัง ต้องมี
   หนังสือส่งตัวผู้ป่วย ถ้ำอำกำรหนักต้องมีพยำบำลวิชำชีพไปด้วย ต้องได้รับอนุญำตกำร
   ขนย้ำยผู้ป่วยจำกโรงพยำบำลตรังเป็นหลัก เรำมีอุปกรณ์ฉุกเฉินครบแต่เรำไม่มี  
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   พยำบำลวิชำชีพ เรำไม่สำมำรถขนย้ำยผู้ป่วยที่มีอำกำรหนักมำกได้ แต่เรำอยำกช่วย
   ชำวบ้ำนเต็มที่ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
 

นายอาทิตย์  เสรีรักษ์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   ต้องกำรฝำกฝ่ำยบริหำรถึงเรื่องกำรเขียนค ำร้องแล้วใช้เวลำนำนมำก งำนก็ยังไม่ได้
   ด ำเนินกำร ผมลงพ้ืนที่ไปดูที่ยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง ขอให้ทำงฝ่ำยผู้บริหำรช่วยดูแล
   ด้วยและอีกเรื่องคือเรื่องกำรเพ่ิมช่องทำงประชำสัมพันธ์ อยำกให้ติดเครื่องขยำยเสียง
   กับรถขยะ เพรำะรถขยะเป็นรถที่เข้ำถึงทุกพ้ืนที่และขับเคลื่อนช้ำ ผมขอฝำกฝ่ำย
   บริหำรด้วย ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ำยบริหำรครับ 
 
นายทักษิณ  รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
   เรื่องของรถขยะที่จะติดเครื่องเสียงโฆษณำเป็นแนวคิดที่ดีมำกเรำก็คิดแต่ยังไม่ ได้ท ำ 
   จะหำลู่ทำงด ำเนินกำรครับ ต้องศึกษำข้อมูลด้ำนงบประมำณที่ตั้งไว้ ส่วนเรื่องกำร
   เขียนค ำร้องต่ำงๆถ้ำเป็นเรื่องเร่งด่วนอยำกให้เขียนเหมือนกัน นำยกฯอยู่ทุกวันฝ่ำย
   บริหำรอยู่ทุกวัน อยำกจะให้พูดคุยด้วย บำงทีหนังสือเดินช้ำหรือติดขัดตรงไหนก็
   ต้องกำรให้ฝ่ำยบริหำรรู้ก่อน ให้แจ้งมำเลยนะครับ แจ้งทำงโรศัพท์หรือยังไงก็ได้ 
   นำยกฯอยู่ทุกวัน ในเวลำรำชกำรนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนจะฝำกถำมฝ่ำยบริหำรอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีส ำหรับวันนี้ผมขอ
   ปิดกำรประชุมครับ  

 

ปิดประชุมเวลา 17.00  น. 
 
 
 
 

ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
 

 
นำยสุพจน์   แดงเรือง 

เลขำนุกำรสภำฯ อบต.ควนปริง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่         เดือนกันยายน  พ.ศ.2558 
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