
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่3/2558 ประจ าปี 2558  (ครั้งที่ 1/2558) 

วันพุธที่  11 พฤศจิกายน  2558 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  จ านวน 11 คน 
 

ล ำดับที่                 ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง 
1. นำยลวัต  เปำะทอง รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2. นำยอำยันต์  จับปรั่ง เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
3. นำยจรูญ  สีผม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
4. นำยณรงค์  รักรำวี สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
5. นำยอับดล  อำบูบำเกอร์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
6. นำยอีน  วงศมำก สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
7. นำยฉลอง  ทองเรือง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
8. นำยสุพจน์   แดงเรือง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
9. นำยอำทิตย์  เสรีรักษ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
10. นำงสำวนัยนำ  เอ็มเอ็ม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
11. นำยคมสัน  ชิตจันทร์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 

ผู้ลาประชุม  
1.นำยอะสัน   แอโสะ  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2.นำยปฎิภำณ    หะจิ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  3.นำยทัตเทพ   เอียดนุ่น  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  4.นำยปรีชำ   เกลี้ยงรัตน์  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  5.นำยประดับ   สั้นเต็ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  6.นำยสำธิต   ขันติ  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  7.นำยอะหมำย   จับปรั่ง  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ ำนวน  7  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.นำยรณณรงค์   บุญปลอด นักวิชำกำรศึกษำ  

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
  ก่อนเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม เลขำนุกำรสภำฯกล่ำวรำยงำนต่อท่ำนประธำนสภำฯ ว่ำ
สมำชิกฯมำครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่ำนประธำนสภำฯเปิดกำรประชุม 
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ประธานสภาฯ สวัสดีครับท่ำนฝ่ำยบริหำรและสมำชิกสภำฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนและผู้เข้ำร่วมประชุม
ครับ  วันนี้สมำชิกสภำฯไม่น่ำลำครับเพรำะเป็นกำรประชุมข้อบัญญัติ พูดเรื่องส ำคัญ
ของชำวบ้ำนครับ วันนี้ประชุมระเบียบวำระกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ควนปริง  สมัยประชุม สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 3 ประจ ำปี 2558 วันพุธที่ 11  พฤศจิกำยน  
2558  ณ ห้องประชุมแห่งนี้ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ประกาศเรียกสมัยประชุม) 
   1.1 ประกำศตำมอ ำเภอตำมเอกสำรที่แจกให้สมำชิกสภำฯไปแล้วครับ 
   1.2 มีเจ้ำหน้ำที่ได้ย้ำยมำใหม่ครับเป็นนักวิชำกำรศึกษำ ระดับ 5 ขอเชิญแนะน ำตัวครับ 
 

นำยรณณรงค์  บุญปลอด สวัสดีครับ เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ อบต.ควนปริง ท่ำนผู้บริหำร ผม 
ขอแนะน ำตัวครับ ผมชื่อนำยรณณรงค์   บุญปลอด ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ย้ำยมำ
จำก อบจ.ภูเก็จครับ 
 

ประธำนสภำฯ  เข้ำระเบียบวำระที่ 2 ครับ 
   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
2.1 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควนปริง สมัยสำมัญ  
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2/2558  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่  29  กันยำยน  2558 มีสมำชิก
สภำฯท่ำนใดจะขอแก้ไขข้อควำมประชุมฉบับนี้บ้ำงครับ ขอเชิญท่ำนสมำชิกสภำฯ    
หมู่ที่ 6 ครับ 
 

นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ในรับรองรำยงำนกำรประชุม ผมขอแก้ไขค ำที่พิมพ์ผิดในหน้ำที่ 12 ที่ผมพูดนะครับ ใน
บรรทัดที่ 3 ท่ำนสมำชิกสภำฯต้องพูดว่ำอะไรในข้อบังคับประชุมสภำฯนะครับ จำกข้อง
บังคับตัวนี้ให้แก้ไขเป็นข้อบังคับไม่ใช้ข้องบังคับ ซึ่งเป็นกำรแก้ไขค ำที่พิมพ์ผิดครับ 
ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ครับแก้ไขหรือไม่แก้ไขผมต้องถำมมติที่ประชุมครับ สมำชิกสภำฯท่ำนใดจะแก้ไขถ้อยค ำ
บำงค ำในที่ประชุมนี้ ให้ยกมือขึ้นแก้ไขในที่ประชุม  แก้ไขเลยครับ มีท่ำนสมำชิกสภำฯ
ท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุมอีกหรือไม่ครับถ้ำไม่มีผมขอมติเลยครับ สมำชิกสภำฯ
ท่ำนใดรับรองกำรประชุมฉบับนี้ให้ยกมือขึ้น ท่ำนเลขำฯสภำนับกี่เสียงบอกด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  10 เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 
   งดออกเสียง  - เสียง  
      

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง พ.ศ.2559 ต่ององค์การบริหารส่วนต าบล 
ควนปริง เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาฯท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

 

ผู้เสนอญัตติ นายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
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นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ขอเสนอญัตติพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 เพ่ือให้สภำฯแห่งนี้ได้พิจำรณำให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
รำยละเอียดตำมเล่มสีเหลืองนี้นะครับ มีเอกสำรแนบท้ำยเป็นปริมำณงำนและรำคำแบบ
ก่อสร้ำงต่ำงๆอยู่ในข้อบัญญัติ ขอบคุณมำกครับ 

 

ประธานสภาฯ เมื่อท่ำนนำยกฯเสนอเสร็จแล้วครับ มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดมีข้อสงสัยในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยใน พ.ศ.2559 บ้ำงครับ เชิญครับ 

 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
กระผมนำยคมสัน   ชิตจันทร์  สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 ผมก็เรื่องเดิมครับ กำรต่อเติม
ปรับปรุง อบต.ครับ ผมว่ำน่ำจะเอำโครงกำรอ่ืนเข้ำมำดีกว่ำเยอะ อบต.ควนปริงนี้พูด
ง่ำยๆว่ำติดหนึ่งในสิบของจังหวัดตรังที่งำมกว่ำเพ่ือน ไม่น่ำจะตีมันทิ้ง ที่ต้องท ำคือ
หลังคำผมยอมรับว่ำช ำรุดจริง น่ำจะยึดหลังคำ อย่ำงอ่ืนค่อยท ำเพรำะหลังคำมีต ำหนิ
มำกยอมรับ ท่ำนนำยกฯจริงๆแล้วเรื่องหลังคำเรื่องเดียวสวยงำมมำก แล้วอย่ำงอ่ืนไม่
จ ำเป็นก่อนเพรำะว่ำเอำเงินตัวนี้ไปท ำอย่ำงอ่ืนที่ว่ำมีประโยชน์ ชำวบ้ำนที่ได้รับ
ประโยชน์มำกกว่ำนี้ จริงๆถ้ำฝ่ำยบริหำรยึดหลังคำนี้สมควรอย่ำงยิ่ง ขอบคุณมำกครับ 

 

ประธำนสภำฯ เรื่องนี้ก็เรื่องเดิมๆ ถ้ำท่ำนจะท ำอย่ำงไรก็ยื่นแปรญัตติก็ได้ครับ ยังมีท่ำนสมำชิกสภำฯ
ท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญท่ำนนำยกฯครับ 

 

นำยทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯครับ ขออนุญำตพูดเพ่ือบันทึกในที่
ประชุมครับ เรื่องโครงกำรปรับปรุงส ำนักงำนมีรำยละเอียดอยู่ทั้งหมด 7 ข้อด้วยกันคือ
1.ทุบฝ้ำเพดำนชั้น 2 ออกแล้วก็ท ำเป็นยิปซั่มแทนหนำ 9 มิล เนื่องจำกประสบปัญหำ
ปัจจุบันนี้เป็นปัญหำของค้ำงคำวบุกรุกแล้วแก้ปัญหำไม่ได้มำยำวนำน จึงจ ำเป็นต้องท ำ
ฝ้ำใหม่ 2.เมื่อท ำฝ้ำใหม่ก็ต้องทำสีฝ้ำนะครับ 3.รื้อห้องน ำผู้หญิงข้ำงบนจะมีห้องน้ ำ
ผู้หญิงและผู้ชำยแยกกัน กำรใช้ประโยชน์น้อยมำกซ่ึงมีแต่ฝ่ำยบริหำรและส่วนกองช่ำงที่
ใช้อยู่จะรื้อเป็นห้องเก็บของเพรำะว่ำห้องเก็บของ อบต.เรำมีน้อยมีอยู่ใต้บันไดที่เดียว 
ซึ่งปัญหำต่ำงๆมีเยอะมำกบำงครั้งเขำมำตรวจงำนของ อบต.ไม่มีเอกสำรยืนยันเนื่องจำก
ไม่มีที่เก็บ พอมำเก็บที่อำคำรแห่งนี้มันก็ช ำรุดเสียหำยไปตำมกำลเวลำเพรำะว่ำมันไม่
สำมำรถรักษำควำมชื้นได้ 4.รื้อห้องน้ ำแล้วก็มีกำรปรับปรุงเทปูนจับระดับปูกระเบื้อง
ตำมปกติ ปรับปรุงเคำน์เตอร์ที่ร้ำงอยู่ที่เรำใช้ชงกำแฟไว้เป็นห้องส ำนักงำนปลัดให้ปลัดฯ
อยู่แล้วห้องปลัดจะเปลี่ยนเป็นห้องประธำนสภำฯ ฝ่ำยกิจกำรสภำฯเพ่ือด ำเนินกิจกำร
สภำต่ำงๆมำท ำเอกสำรหนังสือจะได้ไม่ต้องไปยุ่งยำกเกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำที่ข้ำรำชกำร
ต่ำงๆ 5.เปลี่ยนโคมไฟเมื่อเปลี่ยนฝ้ำต้องมีกำรเปลี่ยนโคมไฟคือเป็นงำนเดียวกันแต่ว่ำพอ
เปลี่ยนฝ้ำโคมไฟก็ต้องเปลี่ยนตำมลักษณะงำนนะครับ 6.เปลี่ยนโคมไฟชั้น 2 ทั้งหมด 17 
จุด คล้ำยๆกับห้องนี้นะครับก็นับได้ 17 จุดตำมที่ช่ำงออกแบบไว้  7.กำรทำสีใหม่จริงๆ
แล้วเป็นงำนเดียวกัน พอรื้อก็ต้องท ำครบทุกแบบ กำรออกแบบก็ต้องเขียนรำยละเอียด
ให้ครบ 
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ประธานสภาฯ ยังมีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนใดอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีผมขอมติ ฟังให้ชัดๆนะครับสมำชิกสภำฯ
ท่ำนใดรับหลักกำรญัตติพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2559 เพ่ือตรำไว้เป็นข้อบัญญัติงบประมำณ พ.ศ.2559 ต่อไปนะครับ ผู้ใดรับ
หลักกำรยกมือขึ้นครับ 

 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
กระผมสมำชิกสภำฯหมู่ที่  4 ขอชี้แนวท่ำนประธำนสภำฯนิดหน่อยครับ ท่ำน
ประธำนสภำฯพูดผิดเมื่อสักครู่ครับ เพรำะจะตรำเป็นข้อบัญญัติแล้ว ขั้นรับหลักกำรครั้ง
แรกนะครับไม่ใช่ตรำเป็นข้อบัญญัติ รับหลักกำรไว้ก่อน 

 

ประธานสภาฯ สมำชิกสภำฯท่ำนใดรับหลักกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปี พ.ศ.2559 ให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม รับหลักกำร 10 เสียง 
 ไม่รับหลักกำร  - เสียง 
 งดออกเสียง  - เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน) เชิญท่านสมาชิกสภาฯ
เสนอรายช่ือครับ 

 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ผมขอเสนอท่ำนสุพจน์  แดงเรือง 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองด้วยครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ผมขอเสนอนำยจรูญ   สีผม 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองด้วยครับ 
 

นายสุพจน์   แดงเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ผมขอเสนอนำยณรงค์  รักรำวี 
 

ประธานสภาฯ ผู้รับรองด้วยครับ  
 

ประธานสภาฯ เมื่อได้คณะกรรมกำรแปรญัตติชุดนี้แล้ว   
 

ขอพักการประชุม  10  นาทีครับ 
 

ประธานสภาฯ เมื่อได้เลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติแล้ว ผมจะให้ก ำหนดคณะกรรมกำรยื่นค ำแปรญัตติ
ก ำหนดยื่นวันไหน ยื่นวันพรุ่งนี้เลยยื่นก ำหนดยื่น 08.00 – 15.00 น 
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นายสุพจน์  แดงเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ในเมื่อมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติครบ 3 คนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ต่อไปผมว่ำ

น่ำจะเป็นขั้นตอนของกำรตั้ งประธำนคณะกรรมกำรก่อนว่ำใครเป็นประธำน
คณะกรรมกำรแปรญัตติและเป็นเลขำฯคณะกรรมกำรแปรญัตติให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อย
มำนัดให้ผู้มำแปรญัตติให้มำยื่นค ำขอแปรญัตติในวันที่เท่ำไหร่แล้วก็นัดให้มำแปรญัตติใน
วันที่เท่ำไหร่อีก ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ผมให้คณะกรรมกำรได้นัดกันเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเลือกประธำน กรรมกำร ผม
ได้ก ำหนดกำรว่ำจะได้แปรญัตติวันไหน ท่ำนสมำชิกสภำฯคงเข้ำใจครับ ผมก ำหนดว่ำ
วันที่ 12 พรุ่งนี้ เวลำ 08.30 – 15.00 น. ให้ยื่นค ำแปรญัตติกับคณะกรรมกำรครับ จะ
แปรวันไหนครับ ผมให้วันที่ 13 เวลำ 10.00 – 14.00 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ สมำชิกสภำฯท่ำนใดมีเรื่องจะฝำกกับกับฝ่ำยบริหำรบ้ำง 
 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ผมคมสัน  ชิตจันทร์ ผมอยำกให้นี่ผมพูดวำระอ่ืนๆนะ ผู้ที่เกี่ยวข้องว่ำหนังสือที่ทำง

อ ำเภอส่งมำกับทำงจังหวัดให้ประธำนสภำฯช่วยอ่ำนให้พรรคพวกที่ว่ำประชุม ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 วำระ 1 วำระ 2 วำระ 3 ตรงไหนผิดให้แจ้งด้วยว่ำสมำชิกสภำฯบำงคนไม่รู้ทีว่ำ
ผิดตรงไหน อย่ำงไร วำระไหน ผิดข้อบังคับอย่ำงไร 

 

นายฉลอง  ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 ผมเข้ำใจถึงควำมคิดของสมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 8 ว่ำอยำกให้ท่ำนประธำนสภำฯเอ่ยหรือ

อ่ำนรำยละเอียดค ำสั่งจำกนำยอ ำเภอ ซึ่งในควำมเห็นของผมเรำประชุมในวันนี้ขั้นตอน
รับหลักกำรครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่ำนปลัดฯครับ 
 

นายเจตพล  ศรมณี เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 กระผมนำยเจตพล  ศรมณี  ปลัด อบต. ขออนุญำตในระเบียบวำระเรื่องอ่ืนๆ 2 เรื่อง 

เรื่องแรกท ำหนังสือแจ้งต่อท่ำนประธำนสภำฯและท่ำนสมำชิกสภำฯเป็นเรื่องด่วนจึงขอ
ควำมร่วมมือจำกท่ำนสมำชิกสภำฯได้ร่วมกันเพื่อพ่ีน้องชำวต ำบลควนปริง ขออนุญำตได้
ดูหนังสือพร้อมๆกัน เรื่องกำรส ำรวจข้อมูลผู้มีรำยได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อำศัยหรือไม่ถูก
สุขลักษณะ ผมเชื่อว่ำประธำนสภำฯจะเห็นว่ำในพ้ืนที่เรำมีประชำชนคนของเรำ หลัง
ไหน คนไหนมีลักษณะดังกล่ำว ซึ่งจะมีเอกสำรดังกล่ำวอยู่ในหน้ำสุดท้ำยครับ ช่วยกรอก
ข้อมูลมำรีบน ำเสนอส ำนักงำนปลัดเพรำะจะเป็นกำรเข้ำสู่แผนฯของกระทรวงมหำดไทย
นะครับ เพ่ือส ำรวจข้อมูลผู้มีรำยได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อำศัยหรือที่อยู่อำศัยไม่ถูกต้องเพ่ือจะ
เป็นข้อมูลให้กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์น ำเข้ำสู่แผนยุทธศำสตร์ 
10 ปี สรุปคือมีโอกำสจะได้มีกำรดูแลบ้ำนจำกกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ เพรำะฉะนั้นเอกสำรให้ท่ำนร้อยเปอร์เซ็นครบชุดแล้ว เพรำะ อบต.รวบรวม
ส่งภำยในวันศุกร์นี้ ขอควำมร่วมมือท่ำนประธำนสภำฯและสมำชิกสภำฯครับ ไม่ก ำหนด
ว่ำบ้ำนใครหลังไหนได้หมด 
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 เรื่องที่ 2 กำรคัดเลือกพ่อดีเด่นระดับต ำบลประจ ำปี 2558 เป็นเรื่ องปกติทุกปีที่ทำง
อ ำเภอจะให้ต ำบลต่ำงๆคัดเลือกพ่อดีเด่นให้กับทำงอ ำเภอประกำศยกย่องพ่อดีเด่นแต่ละ
ต ำบล หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือค่อนข้ำงด่วนเพรำะ อบต.พร้อมกับท่ำนก ำนัน ส่งให้
อ ำเภอภำยใน 16 พฤศจิกำยน วันจันทร์จะถึงในกำรด ำเนินรอบนี้ ทำงอ ำเภอปฏิบัติกับ
เครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองตรังแต่ละต ำบลจะมีคณะกรรมกำรชุดนี้อยู่ทุก
ต ำบลให้กรรมกำรชุดนี้ประชุมเพ่ือคัดเลือกพ่อดีเด่นซึ่งมีอยู่ 5-6 ประเภท 1 คนของ 
ควนปริงให้ท่ำนก ำนันและท่ำนนำยกฯรับรอง น ำส่งอ ำเภอภำยในวันที่ 26 รวบรวม
พร้อมเอกสำรของผู้เกี่ยวข้องส่งอ ำเภอ ขอบคุณมำก 

 

ประธานสภาฯ ยังมีสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกไหมครับ 
 

นายฉลอง   ทองเรือง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและเพ่ือนสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ขอพูดในวำระอ่ืนๆเล็กน้อยครับ มีข้อสงสัยอยู่ 1 อย่ำง เห็นเขำตัดหญ้ำหรือรถกรีดข้ำง
ทำง เหตุผลอะไรที่หยุดชะงักไปไม่ทรำบบำงพ้ืนที่ยังไม่ได้ตัด เช่น หมู่ที่ 4 ตรง 11 แยก 
ขึ้นไปรกมำกอยำกฟังเหตุผลทำงฝ่ำยบริหำรครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญท่ำนนำยกฯครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่ำนประธำนสภำฯที่เคำรพและสมำชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯหมู่ที่ 4 ครับที่เล็งเห็นผลประโยชน์ของพ่อแม่พ่ีน้องชำวต ำบล
ควนปริง คือเรียนให้ทรำบอย่ำงนี้คือที่เรำใช้รถกรีดเป็นลักษณะจ้ำงเหมำ เหมำรถมำ
เป็นรำยวันซึ่งเป็นงบประมำณจ้ำงเหมำที่เหลืออยู่แต่งบตัดหญ้ำจริงๆแล้วรอข้อบัญญัติ
ข้อนี้ผ่ำนจัดกำรให้ได้ทันที ตอนนี้จัดสรรงบประมำณที่ค้ำงคำอยู่ที่ปี 58 มำใช้ก่อนก็ไม่
อยำกใช้งบประมำณให้เยอะเกินไปกว่ำที่จ ำเป็น ฉะนั้นอยำกให้ทุกๆท่ำนโดยเฉพำะ
สมำชิกสภำฯเข้ำใจว่ำเรำพร้อมจะท ำงำนให้ชำวบ้ำน ขออนุญำตให้ข้อบัญญัติผ่ำนแล้ว
เรำจะขับเคลื่อนให้เต็มที่เพรำะว่ำตอนนี้นโยบำยระดับชำติบอกว่ำให้ท ำงำนให้เสร็จให้
เร็วที่สุดเพรำะฉะนั้นงำนหลำยๆเรื่องเรำต้องเสร็จไตรมำส 3 เดือนแรกถึงธันวำคมต้อง
ท ำงำนให้เสร็จหลำยๆเรื่องด้วยกัน ฝำกถึงชำวบ้ำนด้วยว่ำเรำตั้งใจท ำแน่นอนให้
ข้อบัญญัติผ่ำนจะได้ด ำเนินกำรต่อ ขอบคุณครับ 
  

ประธานสภาฯ มีท่ำนสมำชิกสภำฯท่ำนอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อประชุมครบระเบียบวำระกำรประชุมแล้ว 
ส ำหรับวันนี้ผมขอปิดกำรประชุมครับ  

 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 

ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
 

 
นำยอำยัน   จับปรั่ง 

เลขำนุกำรสภำฯ อบต.ควนปริง 
 
 

 



/คณะกรรมกำร… 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่         เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2558 
 

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

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

 

 


