
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2558 ประจ าปี 2558  (ครั้งที่ 1/2558) 

วันจันทรท์ี่  28  ธันวาคม  2558 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

------------------------------------ 
ผู้มาประชุม  จ านวน 16 คน 
 

ล าดับที่                 ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 
1. นายอะสัน  แอโสะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายลวัต  เปาะทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายปฏิภาณ  หะจิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. นายจรูญ  สีผม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. นายทัตเทพ  เอียดนุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. นายณรงค์  รักราวี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. นายอับดล  อาบูบาเกอร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
8. นายอีน  วงศมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
9. นายฉลอง  ทองเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. นายประดับ   สั้นเต็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
11. นายปรีชา   เกลี้ยงรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
12. นายอาทิตย์  เสรีรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
13. นายสาธิต  ขันติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
14. นางสาวนัยนา  เอ็มเอ็ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
15. นายคมสัน  ชิตจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
16. นายอะหมาย  จับปรั่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ผู้ลาประชุม  
1.นายสุพจน์  แดงเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.นายอายันต์  จับปรั่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

   

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  5  คน  
  1.นายทักษิณ   รักจริง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  2.นายพรชัย   สัญวงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  3.นางวิภา    สิริรักษ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  4.นางภรภัทร   หมินหลัง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
  5.นางเพ็ญนภา   สังยวน  หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
   

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม เลขานุการสภาฯกล่าวรายงานต่อท่านประธานสภาฯ ว่า
สมาชิกฯมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาฯเปิดการประชุม 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ สวัสดีครับท่านฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม
ครับ  วันนี้ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลควนปริง  
สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558 วันจันทร์ที่ 28  ธันวาคม  2558    
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ท่านสมาชิกสภาฯที่ต้องการจะไปอบรมไปสมัครได้ ให้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม
หลักสูตรบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่น การบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการอนุมัติและเห็นชอบเงินสะสม ยื่นใบสมัครที่
บุคลากรหรือดูรายละเอียดได้ท่ีส านักงานปลัดฯ 

   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง  
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 3/2558  ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2558 มีสมาชิกสภาฯท่าน
ใดจะขอแก้ไขข้อความประชุมฉบับนี้บ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่าน
สมาชิกสภาฯรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ให้ ยกมือขึ้น
ครับ 

 

มติที่ประชุม  รับรอง  15 เสียง 
   ไม่รับรอง  - เสียง 
   งดออกเสียง  - เสียง  
      

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
 กระทู้ที่ 1 เรื่องถนนสายบ้านนาป้อ – บ้านโคกสะท้อน 
 

ผู้เสนอญัตติ นายคมสัน   ชิตจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง หมู่ที่ 8 
 

นายคมสัน   ชิตจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมอยากถามเรื่องถนนสายบ้านนาป้อ – โคกสะท้อน ผมอยากทราบว่าสร้างเสร็จ
เมื่อไหร่หรือติดขัดตรงไหน ขอให้ฝ่ายผู้บริหารช่วยอธิบายให้ชัดเจน เพ่ือหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา 

 

ประธานสภาฯ เชิญทางฝ่ายผู้บริหารชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องถนนสายนาป้อ-โคกสะท้อน หมู่ที่ 8 งบประมาณเราตั้งไว้
ประมาณเจ็ดแสนสี่พันบาท ซึ่งสัญญาท าไว้ที่ 10 กรกฎาคม  2558 ซึ่งวันที่ 28 ธันวาคม  
2558 รวมแล้ว 172 วัน เงินที่ตัดไป 1,760 บาท ซึ่งเป็นที่ตัดเข้ากองกลาง อบต. 
302,720  บาท คิดเป็นงบประมาณ 43% ของยอด ส่วนของพัสดุและกองช่างก็ติดต่อ
ผู้รับเหมามาด าเนินการอยู่ หน้าที่ของท้องถิ่นเราก็แค่ประสานงานให้ได้ตามแบบแผน
ที่ตั้งไว้ ไม่กี่วันก็เข้าถึง 50% ถ้าไม่ท าก็ถือว่าเป็นการละทิ้งงาน  อยากให้พวกเราเป็นหู
เป็นตา เป็นระเบียบของพัสดุ 
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ประธานสภาฯ ทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ถนนสายนาป้อ-โคกสะท้อน  มีสมาชิก
สภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็เข้าสู่ระเบียบวารอื่นๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะฝากกับทางฝ่ายผู้บริหารครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ผมมีเรื่องหนังสือประชุม หนังสือส่งตอนเย็นแล้ววันนี้ประชุม อยากให้ส่งให้เร็วกว่านี้จะ

ได้ดูและท าการบ้าน อ านาจอยู่ที่นายกฯ พนักงานก็มีมากแต่ท างานล้าหลัง ไม่ได้
เตรียมพร้อมให้สมาชิกสภาฯได้ออกความคิดเห็นบ้าง ไม่ใช่มาถึงได้แต่ยกมือ ฝากด้วย 
ผมคิดว่าไม่ล าบากหรอกเรื่องนี้และอีกเรื่อง การที่ไปอบรมช่วยชี้แจงด้วยว่าไม่มี เงินนั้น
ไม่มีเงินตรงไหน แล้วเรื่องงบประมาณรายจ่ายอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยว่าจ่าย
อะไรไปบ้าง ฝากผู้เกี่ยวข้องว่า 3 เดือนจ่ายอะไรไปบ้าง 

 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอชี้แจงเรื่องเซ็นหนังสือวันที่ 22 ครับฝากเรียนถามครับถ้าเป็นไปตามท่านสมาชิกสภา
ว่าเซ็นหนังสือวันที่ 22 เพราะผมเซ็นเป็นอาทิตย์แล้วให้ตั้งกรรมการสอบอสวนด้วยถือ
ว่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ครับ เลขาฯตุ๊กช่วยเซ็นรับทราบไว้ด้วย   ขออนุญาตชี้แจง
งบประมาณที่จะไปอบรมครับ งบประมาณตั้งไว้ 40,000  บาท สมาชิกสภาฯเขาสมัคร
กันสิบกว่าคน ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอเป็นผลต่อเนื่องจากข้อบัญญัติผ่านเมื่อ 2 
ธันวาคม ซึ่งไม่ถึง 10 วัน เราจะโอนงบประมาณเราไม่สามารถท าได้ เพราะงบประมาณ
เรายังไม่ได้ใช้ซึ่งเป็นไปได้สูงที่จะท าผิดระเบียบทางราชการให้ผ่านไปสักเดือนไหม 
ข้อบัญญัติที่ผ่านสภาฯแล้วจะได้โอนงบประมาณได้เนื่องจากข้าราชการไม่กล้าท าผิดข้อ
ระเบียบ อยากให้ทุกคนได้ไปได้มีความรู้มาพัฒนา  อยากให้ทุกคนไปศึกษาหาความรู้
ครับ 
 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ 
 

นายอีน  วงศมาก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สวัสดีอีกครั้งครับ ผมอยากจะรู้ว่าโครงการหมู่ที่ 3 จะมีไหม โครงการบุกเบิกถนน ผมคุย
กับชาวบ้านจนอายแล้วว่าเมื่อไหร่จะท า ผมอยากจะได้บอกชาวบ้านได้ว่าเมื่อไหร่จะได้
ท า ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 

นายทักษิณ   รักจริง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ โครงการนี้เราตั้งไว้ในข้อบัญญัติตั้งค่าน้ ามันไว้ ซึ่งถ้า 
อบจ.ไม่ท าให้ ช่างออกแบบท าเอง รอ อบจ.ไม่ไหวใช้งบประมาณท าเองครับ 

 

ประธานสภาฯ  ท่านนายกฯได้ชี้แจงไปแล้วครับเรื่องโครงการบุกเบิกถนนสายหมู่ที่ 3  
  

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯท่านอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อประชุมครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
ส าหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ  
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ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 

ผู้จดบันทึกการประชุม 
 

 
 

นางสาวนัยนา   เอ็มเอ็ม 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ อบต.ควนปริง(ชั่วคราว) 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่         เดือนมกราคม  พ.ศ.2559 
 

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

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

 

 


