
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2562 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562  
เวลา  14.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายประทีป   ทองชู ประธานสภา อบต.กันตังใต้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
2. นางสาวอรพินท์   บุษบา เลขานุการสภา อบต.กันตังใต้  
3. นายพนมกร  กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 1  
4. นายจ านูญ   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2  
5. นายปราโมทย์  เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2  
6. นายสมพงศ์   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 3  
7. นายพานิช  มีเล็ก สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 4  
8. นายอุดม   แซ่เลี้ยว สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5  
9. นายอัศวิน   นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5  

10. นายณรงค์  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6  
11. นายสุทัศน์  ทับเที่ยง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6  

 

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายกิตติ  กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต้  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต้ คนที่ 1  
3. นายวิรวัฒน์  หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต้ คนที่ 1  
4. นายปรีชา   นุ่นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต้   
5. นายธีระศักดิ์  หวอตะเห  นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม เมื่อมีผู้มา
ประชุมครบองค์ประชุม จึงได้เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี 
ระเบยีบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 
ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562  
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 ที่ได้ส่งให้ท่านแล้วนั้น โปรดได้ตรวจความถูกต้องด้วย มีผู้ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง

หรือไม ่
ประธาน เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 
 3.1 พิจารณาเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ (กรณี

แทนต าแหน่งที่ว่าง)   
ประธาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
เลขานุการสภาฯ เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ขั้นตอนการด าเนินการเลือกรอง

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตน เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่
เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจ
นับแล้วให้ประธานในที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่า
ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน และ  
ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ ได้ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ให้ เป็นผู้ด าร งต าแหน่งรอง
ประธานสภาฯ  

นายสมพงศ์  ทองชู เรียน ประธานสภาฯ ผมขอเสนอชื่อ นายพานิช มีเล็ก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  
สมาชิกสภา อบต.ม.3 ให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาฯ ครับ  
ประธาน ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 ผู้รับรอง จ านวน 4 คน ประกอบด้วย นายพนมกร กันตังกุล สมาชิกสภาฯ หมู่

ที่ 1 , นายจ านูญ ทองชู สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2, นายปราโมทย์ เครือสุวรรณ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 และ นายณรงค์  ศรีประไพ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรอง
ประธานสภาฯ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ 
นายพานิช  มี เล็ก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  4 ให้ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรอง
ประธานสภาฯ (กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง) ครับ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นายพานิช  มีเล็ก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ให้
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาฯ (กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง) ครับ 
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 3.2 ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ใน
ระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 3.1 และข้อ 3.2  

ประธาน ขอเชิญนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกนัตังใต้ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 
3.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ และมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของ
หน่วยงานส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ รายการค่าจัดซื้อ
จอ Monitor แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว จ านวน 1 ตัว ข้อ 3.2 นั้น  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 ด้วย  
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  

 ซึ่งในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้ผ่านการประชุมจาก
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่ยังไม่ได้น าเข้าที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นเ พ่ือพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม จึงไม่ครบขั้นตอนหรือกระบวนการจัดท าแผน 
จึงขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาในระเบียบวาระที่  3 ข้อ 3.1 ร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ และข้อ 3.2 อนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของ
หน่วยงานส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ รายการค่าจัดซื้อ
จอ Monitor แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว จ านวน 1 ตัว ครับ 
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ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายซักถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมขอ

มต ิ
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกันตังใต้ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2562 ในระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ จ านวน   9   เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง จ านวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบใต้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 

2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  
ประธาน ขอเชิญนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล

กันตังใต้ มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการเพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน สภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่เนื่องจากโครงการที่จะ
ด าเนินการมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ และเพ่ือเป็น
การปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณตาม
โครงการที่จะด าเนินการ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งเป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดส่ง
ให้สมาชิกฯ ไปศึกษารายละเอียดล่วงหน้าแล้วครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายซักถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมขอ
มต ิ

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ  จ านวน   9   เสียง 
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 3.4 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของหน่วยงานส านักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ จ านวน 1 รายการ  

ประธาน ขอเชิญนายกฯ 
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นายกฯ เรียน ท่านประธาน และสมาชิกฯ ทุกท่าน ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้ งไว้   1,195,200.-บาท  ซึ่ งมียอดเงินคงเหลือ  
472,400.-บาท  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่  จัดซื้อจอ  Monitor แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว จ านวน 1 ตัว  
ตั้งไว้  8,900.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอ Monitor  แสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 30 นิ้ว จ านวน 1 ตัว  โดยรองรับความละเอียดแสดงผลไม่น้อยกว่า 1920 
x 1080 pixel  มีรีเฟรชเรตไม่น้อยกว่า 60 Hz มี contrast ratio ไม่น้อยกว่า  
600: 1  เพ่ือติดตั้งแทนเครื่องเดิมที่ช ารุด (จอภาพระบบกล้องวงจรปิด CCTV) ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้เนื่องจากกระแสไฟฟ้าตก
บ่อยครั้ ง  ท า ให้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าเกิดการกระชาก  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีสงสัยหรือสอบถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมขอมติ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของหน่วยงาน
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จ านวน 1 รายการ โปรดยก
มือ 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9   เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน    1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 3.5 พิจารณาขอความเห็นชอบจัดตั้ง/ เปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วน

ต าบลกันตังใต้ เป็นเทศบาลต าบลกันตังใต้ 
ประธาน ขอเชิญนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ โดยที่ปัจจุบันการปกครอง

ท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เหมาะสมที่จะรองรับการกระจาย
อ านาจที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือลดภาระกระจุกของเมือง 
กระจายความเจริญ สร้างความเท่าเทียมให้กับพ้ืนที่ชนบทได้รับโอกาสในการ
พัฒนามากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน ประกอบกับการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะได้ครอบคลุม
มากกว่า สมควรจัดตั้ง/ เปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
เป็นเทศบาลต าบลกันตังใต้  
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 ซึ่งเมื่อจัดตั้ง/ เปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็น

เทศบาลต าบลกันตังใต้แล้ว ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
 1. ภารกิจและอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้สามารถบริการประชาชนได้มาก

ขึ้น 
 2. ภารกิจและหน้าที่บางอย่างที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจท าได้เมื่อเป็น

เทศบาลก็มีหน้าที่ต้องท า เช่น งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานทะเบียน
ราษฎร์ ฯลฯ 

 3. คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีงบประมาณใน
การพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
สาธารณูปโภค ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ฯลฯ  

 จากข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้จัดตั้งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 25.067 
ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร จ านวน 7,066 คน สถานการณ์เงินการคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุน  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 20,242,877.29 บาท เมื่อดูข้อมูลแล้ว
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้มีความพร้อมสามารถจัดตั้ง/ เปลี่ยนแปลง
ฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็นเทศบาลต าบลกันตังใต้ได้ ซึ่ง
หลังจากที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตั งใต้ เห็นชอบให้จัดตั้ ง / 
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลกันตังใต้แล้วจะด าเนินการอย่าไรต่อไป ก็
ขออนุญาตประธานสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ ในฐานะปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกฯ ได้รับทราบต่อไป 

ประธาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
เลขานุการสภาฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันในฐานะปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ขอชี้แจง ดังนี้ 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ว 3156 ลงวันที่ 20 

กันยายน 2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะจัดตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 30 ชุด ให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 

 1. แบบส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานซึ่งผ่านความเห็นชอบจากนายอ าเภอและผู้ว่า
ราชการจังหวัดตามล าดับ 

 2. ส าเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ในคราวซึ่งมีมติเห็นขอบให้จัดตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงฐานะ 

 3. แผนที่แนวเขต (มาตราส่วน 1 : 50,000) และค าบรรยายแนวเขตแนบ
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้ยึดถือแนว
เขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดเขตต าบลในท้องที่อ าเภอ... 
จังหวัด...กรณีเทศบาลให้ยึดถือแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนั้น 
หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนั้น แล้วแต่กรณี 
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 4. ส าเนาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดเขตต าบลในท้องที่อ าเภอ 

จังหวัด หรือส าเนาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล...พ.ศ. ... หรือส าเนา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาล...พ.ศ. ...(ฉบับที่ใช้ก าหนด
แนวเขตการปกครองในปัจจุบัน) 

 และขั้นตอนสุดท้ายคือ การจัดท าประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนแยกเป็นรายหมู่บ้าน เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้จัดส่ง
ข้อมูล ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ก็ต้องจัดส่งบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ประกอบด้วย นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
และผู้อ านวยการกองช่าง หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไปชี้แจงรายละเอียดต่อ
คณะกรรมการ ณ กระทรวงมหาดไทยค่ะ  

ประธาน ผมขอสอบถามว่านายกฯ มีแนวความคิดเรื่องการยกฐานะอย่างไรบ้าง 
นายกฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ แนวคิดก็คือ เทศบาลมีอ านาจ

หน้าที่มากกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล พูดง่ายๆ คือ มีภารกิจที่เพ่ิมขึ้น
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 12) พ.ศ.2546 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลไว้ เป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย 

 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาล ดังต่อไปนี้ 

 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 2.ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
 3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
 7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ 
 8.บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
 9.หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลการปฏิบัติตาม

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้ งนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆ ใน
เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

 1.ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
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 2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
 5.บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
 6.ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
 7.ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 8.ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
 9.เทศพาณิชย์ 

และคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีงบประมาณการ
พัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค 
ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ฯลฯ ประกอบกับตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ต าบลกันตังใต้ มีจ านวน 6 หมู่บ้าน 
จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ 1 คน หากยกฐานะเป็น
เทศบาลต าบล เขตเลือกตั้งเทศบาลต าบลแบ่งเป็น 2 เขต เขตเลือกตั้งละ 6 
คน จะมีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวนทั้งสิ้น 12 คน ครับ 

ประธาน ในฐานะเป็นชาวต าบลกันตังใต้ นายกฯ พร้อมที่จะยกฐานะองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ เป็น เทศบาลต าบลกันตังใต้ หรือไม ่

นายกฯ ผมและพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลกันตังใต้ พร้อมจัดตั้ง/ เปลี่ยนแปลงฐานะ
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็นเทศบาลต าบลกันตังใต้ เหตุผลดังที่ผม
ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วข้างต้น ประกอบกับในคราวการจัดท าเวที
ประชาคมต าบลไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ผมได้น าเรื่องการจัดตั้ง/ 
เปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็นเทศบาลต าบลกันตัง
ใต้ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ของการจัดตั้ง/ เปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลต าบลกันตังใต้ ซึ่งที่ประชุมประชาคมก็สนับสนุนให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ จัดตั้ง/ เปลี่ยนแปลงฐานะ เป็นเทศบาลต าบลกันตังใต้ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ หมู่ที่ 3 
นายสมพงศ์  ทองชู เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับการที่องค์การ 
สมาชิกสภา อบต.ม.3 บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จะเปลี่ยนแปลงฐานะ เป็นเทศบาลต าบลกันตังใต้ 

คิดว่าประชาชนน่าจะได้รับประโยชน์มากขึ้น 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผมขอสนับสนุนการยกฐานะองค์การ 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็นเทศบาลต าบลกันตังใต้ หากเราสังเกตทุกต าบล

ต้องการจะยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล เมื่อมีโอกาสเข้ามาเราก็ควรเสนอตัวเอง
เข้าไปเผื่อเป็นไปได้ และจะเป็นไปในทางที่ดีกว่า เมื่อยกฐานะความรับผิดชอบ
ก็จะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ก็มีความ
รับผิดชอบอยู่แล้ว เช่น การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภาษีล้อเลื่อน สิ่งเหล่านี้พวกเรามีหน้าที่ในการช าระภาษีอยู่แล้วให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ แต่เมื่อเป็นเทศบาลนั้นอาจจะมีงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร
มาให้เพิ่มมากขึ้น สามารถน าไปพัฒนาหมู่บ้านได้มากกว่าที่เป็นอยู่  
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 เมื่อมองดูข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีงบประมาณในการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงแค่ 3 ล้านบาท จ่ายขาดเงินสะสมก็ไม่เกิน 3 – 4 
ล้านบาท เราใช้งบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่สามารถที่
จะช่วยเหลือหรือพัฒนาด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้เท่าที่ควร เมื่อ
ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลก็มีอ านาหน้าที่เพ่ิมขึ้น เครื่องไม้เครื่องมือก็เพ่ิมขึ้น 
การบริหารจัดการก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายขอฝากเรื่องการ
จัดเก็บรายได้ในพ้ืนที่ต าบลกันตังใต้ ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดูว่ามีกิจการ
ประเภทใดบ้างที่องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ยังไม่ได้จัดเก็บ ก็ขอให้
เร่งรัดจัดเก็บเพ่ือให้มีรายได้จากการจัดเก็บเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือน าไปพัฒนาต าบล
กันตังใต้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใด มีข้อสอบถามหรืออภิปรายจัดตั้ง/ เปลี่ยนแปลงฐานะองค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้เป็นเทศบาลต าบลกันตังใต้ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอ
มต ิ

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบจัดตั้ง/ เปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้เป็นเทศบาลต าบลกันตังใต้ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ  จ านวน  10  เสียง 
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน    -   เสียง  
 3.6 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน 

เป็นผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
ประธาน ด้วยอ าเภอกันตังแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกแห่ง จัดประชุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทน 1 คน และ
ให้แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยังอ าเภอภายในวันที่ 21 พ.ค.2562 
เพ่ืออ าเภอด าเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน และเข้าประชุมในวันที่ 27 พ.ค.2562 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอ าเภอกันตัง ขอเชิญสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อ
สมาชิกฯ จ านวน 1 คน เพ่ือเป็นผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พร้อมผู้
รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ครับ 

นายอุดม  แซ่เลี้ยว เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ผมขอเสนอ นายอัศวิน  นาวาเดช  
สมาชิกสภา อบต.ม.5 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เป็นผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ครับ พร้อมผู้

รับรองประกอบด้วย  นายพานิช  มีเล็ก รองประธานสภาฯ,  นายพนมกร 
กันตังกุล สมาชิกฯ หมู่ที่ 2 , นายจ านูญ  ทองชู สมาชิกฯ หมู่ที่ 2, นาย
ปราโมทย์  เครือสุวรรณ สมาชิกฯ หมู่ที่ 2, นายสมพงศ์ ทองชู สมาชิกหมู่ที่ 3, 
นายณรงค์ ศรีประไพ สมาชิกฯ หมู่ที่ 6 และ นายสุทัศน์  ทับเที่ยง สมาชิกฯ 
หมู่ที่ 6  

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอสมาชิกฯ เพ่ือเป็นผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายอัศวิน  นาวาเดช 
สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 เป็นผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายอัศวิน  นาวาเดช สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 เป็น

ผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน ขอเชิญนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน สืบเนื่องจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีความประสงค์จะรับโอนทรัพย์สิน สะพานท่าเทียบ
เรือบางแรด หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใต้ เพ่ือจะใช้งบประมาณเข้าไปปรับปรุง
สะพานดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้ส่งหนังสือสอบถามไป
ยังหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โยธาธิการผังเมือง
จังหวัดตรัง  ประมงอ าเภอกันตัง เป็นต้น ปรากฏว่าในการตรวจสอบที่มาของ
งบประมาณในการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือดังกล่าว หน่วยงานข้างต้นไม่ได้
ด าเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด จึงยังไม่ทราบที่มาของงบประมาณในการ
ก่อสร้าง เป็นสาเหตุให้องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ไม่สามารถใช้
งบประมาณในการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือดังกล่าวได้ เพ่ือความชัดเจนขอ
อนุญาตให้เลขานุการสภาฯ ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้
ชี้แจงรายละเอียดต่อไป  

เลขานุการสภาฯ เรียน ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ประเด็นกรณีสะพาน
ท่าเทียบเรือบางแรด กองช่างได้ท าหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ ตามที่นายกฯ 
ได้ชี้แจงไปข้างต้น เมื่อหน่วยงานต่างๆ ตอบกลับมาว่าไม่ปรากฏทะเบียน 
หน่วยงานเหล่านั้นไม่ได้ตั้งงบประมาณในการก่อสร้าง ได้พยายามหาค าตอบใน
กรณีสอบถามไปแล้วไม่ปรากฏ ต้องด าเนินการต่อไปให้ถึงท่ีสุด ได้สอบถามผู้รู้ๆ 
ได้แนะน าให้ไปติดต่อสอบถามที่ราชพัสดุจังหวัด  ข้อมลของพ้ืนที่จะมีข้อมูลใน
ราชพัสดุ เนื้อที่ดินก็ปรากฏในที่ราชพัสดุ แต่สิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่นั้นๆ ก็จะมี
ข้อมูลประกอบด้วย เพ่ือให้ขั้นตอนสิ้นสุดก่อนที่จะเสนอให้สภาฯ ได้รับตาม
กระบวนการขั้นตอนของกฎหมายต้องสืบให้ถึงที่สุด  จึงขอให้กองช่าง
ด าเนินการจัดส่งหนังสือติดต่อไปยังที่ราชพัสดุต่อไป หากถึงที่สุดแล้วยังไม่
ปรากฏข้อมูลอีก และเพ่ือให้ได้มาในการรับโอนสะพานท่าเทียบเรือบางแรด 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ต้องด าเนินการจัดท าประชาคมหมู่บ้านว่า
เห็นชอบหรือไม่ ต้องด าเนินการให้ครบตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย 
หากใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ไปด าเนินการ
ก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซม หรือต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย  
และขอแจ้งให้สภาทราบ เนื่องจากนายขจรศักดิ์  สุวรรณวัฒน์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที่ 3 ได้จัดส่งหนังสือไปมายังองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ โดยที่หมู่บ้านมี
มติเห็นชอบให้โอนโครงการท่อประปาพระราชด าริ  
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ซึ่งได้รับงบประมาณไทยนิยมยั่งยืนที่ผ่านมาซึ่งน างบประมาณไปขยายท่อ
ประปา โดยใช้น้ าจากโครงการพระราชด าริ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้โอนเป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ แต่ในการจะรับโอนทรัพย์สิน
ใดก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารพัสดุ ไม่ได้อยู่ในดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.
2560 ได้ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ไม่ปรากฏวิธีการรับโอนพัสดุ แต่ตาม
ระเบียบตัวเก่าบอกว่าจะรับโอนทรัพย์สินจากใคร ทรัพย์สินนั้นต้องอยู่ในสภาพ
ปกติ ใช้งานได้ ซึ่งทราบว่าระบบท่อประปามีการช ารุด ไม่ปรากฏรายละเอียด
ผังบริเวณ ความยาวเท่าไหร่ จากจุดไหนถึงจุดไหนไม่ได้แยกมา จึงได้
มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองคลังไปศึกษาขั้นตอนการรับโอน และได้รับ
ค าตอบว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความช ารุด เหมือนกับว่าไม่มีงบประมาณที่จะไป
แก้ไขเลยโยนเรื่องนี้ให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่ระเบียบเบื้องต้นบอกว่าจะ
รับทรัพย์สินใดทรัพย์สินนั้นต้องอยู่ในสภาพปกติที่ไม่มีความช ารุดบกพร่อง เรา
ต้องมาพิจารณาตรงนี้อีกที  

ประธาน ขออนุญาตที่ประชุมผมขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อประมาณปี 2554 หรือ ปี 
2555 องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ได้ตั้งงบประมาณในการปรับปรุง
ก่อสร้างหลังคาสะพานท่าเทียบเรือบางแรด หมู่ที่ 5 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ไม่ทราบใช้ระเบียบข้อไหน 

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตอีกครั้ง ตามที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบนั้น ก็ได้ไปค้นหาเอกสาร 
ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้ตั้งงบประมาณไปไม่ได้อ้าง
ระเบียบใดๆ เป็นการตั้งเฉยๆ ซึ่งถือว่าไม่มีกฎหมายรองรับนั้นคือในยุคนั้น แต่
ในยุคนี้ถ้าตั้งงบประมาณต้องอ้างระเบียบกฎหมาย เพราะว่ายุคนั้นกับยุคนี้ 
อาจจะไม่เหมือนกันในการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ถ้าไม่มีอ านาจเรา
ก็ท าไม่ได้ถึงแม้จะมีงบประมาณ เรื่องสมัยก่อนเราก็ไม่อยากไปเท้าความ แต่
ปัจจุบันกรณีเช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์สักอย่าง เมื่อได้มาต้องมีการลงทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ บันทึกเลขครุภัณฑ์ และท าบันทึกส่งมอบให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ที่ตั้งซื้อ และภายในหน่วยงานก็มีการส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตามล าดับ หาก
มีการสูญหาย เมื่อมีการสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาก็ทราบถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ทรัพย์สินนั้นๆ ได้ทันที 

นายกฯ ปัจจุบันการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ได้ด าเนินการ
ตามระเบียบขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย เช่น แบบแปลนโครงการด้ าน
โครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ต้องส่งให้วิศวกรรับรองแบบ
แปลนก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ หากแบบแปลนที่จัดส่งไปให้
ไม่ได้มาตรฐาน ทางวิศวกรก็ส่งกลับมาให้แก้ไขเพ่ือความถูกต้องต่อไป  

นายอัศวิน  นาวาเดช ขอบอคุณฝ่ายบริหาร และนายกฯ ที่ได้พูดถึงสะพานท่าเทียบเรือบางแรด  
สมาชิกสภา อบต.ม.5 สะพานที่ทรุดโทรมเพราะมีการก่อสร้างมานานพอสมควร จึงอยากจะรับโอนมา

เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  เ พ่ือสามารถตั้ ง
งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมได้ และขอฝากเมื่อไปที่ราชพัสดุแล้วขอให้
ดูพ้ืนที่อ่ืนๆ ด้วย เช่น สะพานเกาะเคี่ยม สะพานหมู่ที่ 1 หรืออ่ืนๆ  
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 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ใน

อนาคตต่อไป  
นายปรีชา  นุ่นสุวรรณ เรียน ประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในนามผู้น าหมู่ที่ 3  
เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยประธานสภาฯ และนายสมพงศ์ ทองชู สมาชิกฯ หมู่ที่ 3 ต้อง

ขอขอบคุณนายกฯ และคุณสุภา กันตังกุล ประธานพัฒนาบทบาทสตรีต าบล
กันตังใต้ ที่กรุณาประสานให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัด
ตรัง เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ซึ่งได้น าถังน้ า โถชักโครก สื่อที่นอนให้กับบุตรของ
นางเน่งน้อย หมู่ที่ 3 เพ่ือสร้างความสะดวกให้ครัวเรือนดังกล่าว ขอบคุณครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อพูดคุยหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุม  
 

เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 
 

    (ลงชื่อ)        อรพินท์  บุษบา       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวอรพินท์  บุษบา) 
            เลขานุการสภา อบต.กันตังใต้ 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว 

 
 

    (ลงชื่อ)       อัศวิน  นาวาเดช       ประธานกรรมการ 
                (นายอัศวิน  นาวาเดช) 
         สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5 

 
 

(ลงชื่อ)       จ านูญ  ทองชู         กรรมการ    (ลงชื่อ)    พนมกร  กันตังกุล    กรรมการ 
            (นายจ านูญ  ทองชู)                                             (นายพนมกร  กันตังกุล) 
    สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2                             สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 1 
 
 
 
สภาได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เม่ือ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  . 

 
 

(ลงชื่อ)        ประทีป  ทองชู         . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต้ 


