
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562  
เวลา  13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายประทีป   ทองชู ประธานสภา อบต.กันตังใต้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
2. นายพานิช  มีเล็ก รองประธานสภา อบต.กันตังใต้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
3. นางสาวอรพินท์   บุษบา เลขานุการสภา อบต.กันตังใต้  
4. นายพนมกร  กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 1  
5. นายจ านูญ   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2  
6. นายปราโมทย์  เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2  
7. นายสมพงศ์   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 3  
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. นางกาญจนา  สาระบุตร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
6. นายกิตติ  ไหมสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 

เริ่มประชุม เวลา 13.10 น. 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม เมื่อมีผู้มา
ประชุมครบองค์ประชุม จึงได้เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุม

วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
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ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย

ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  
 ที่ได้ส่งให้ท่านแล้วนั้น โปรดได้ตรวจความถูกต้องด้วย มีผู้ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง

หรือไม ่
ประธาน เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 
 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
ประธาน ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน การจัดท าแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ . ศ . 2561  - 2565 )  ขอ งองค์ ก า รบริ ห า ร ส่ วนต าบลกั น ตั ง ใ ต้ 
ในครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นได้มีการน านโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดตรังเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหา/ความต้องการต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในเขตต าบลกันตังใต้ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ให้ต าบลกันตังใต้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  “เป็นองค์กรแห่งการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทาง
ประชารัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน” ได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
อย่างแท้จริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านไป
ศึกษาล่วงหน้าแล้ว 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้ขอเชิญครับ 

ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ผมจะขอมติ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ จ านวน  10  เสียง 
 2. ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง จ านวน    -   เสียง  
 3.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 
รายการ 
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ประธาน ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้

ชี้แจงให้สมาชิกฯ ทราบ 
ประธาน ขอเชิญผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามมติที่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
๒๕๖๒ ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ของกองสวัสดิการสังคม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(โน้ตบุ๊ก) จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจ านวน ๒๑,๐๐0 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน) นั้น 

  กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  มีความประสงค์ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ เนื่องจากใน
ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ 
เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ท าให้ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดซื้อในครั้งนี้เปลี่ยนไป ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ทัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ข้อความเดิม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) 
จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจ านวน ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  โดย
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 

  1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

  ๒. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 

จ านวน 1 หน่วย 
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  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/๑๐๐๐ 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetoot

ข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (โน้ตบุ๊ก) จ านวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จ านวน 1 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 

  1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า ๒.๒ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ 

  ๒. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า ๑.๖ GHz และมี เทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/๑๐๐๐ 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
ประธาน  สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามขอเชิญครับ 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ประธานสภาฯ  ผมอ่านแล้วรู้สึกงงมาก  เพราะผมเองไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 เหล่านี้เลย เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงแล้ว ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มีความจ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน ผมขอเสนอแนะว่าหากวันหลังจะน าเรื่องเหล่านี้เข้าสภาฯ กรุณาเขียน
ให้เข้าใจให้เน้นข้อแตกต่างระหว่างข้อที่มีการเปลี่ ยนแปลง เพ่ือง่ายต่อการ
พิจารณาครับ 

ประธาน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ  เรียน ท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอ่ืนเข้าใจท่านอัศวิน 

สเปกของคอมพิวเตอร์ต้องยอมรับว่าคนที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือแม้กระทั่งปลัด
เองก็ค่อนข้างที่จะต้องพยายามท าความเข้าใจเป็นอย่างสูง เรื่องที่ว่าให้แยกแยะอัน
ไหนคือเปลี่ยนไป อันไหนคือของเดิมเพ่ือจะได้มาท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่ก็
อยากจะเรียนว่าท่านสมาชิกฯ อย่าไปพยายามท าความเข้าใจเรื่องสเปกจะดีกว่าแต่ 
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  ว่าปลัดในฐานะเลขาขออธิบายเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใน

ครั้งนี้ เรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่หน่วยงานท้องถิ่น
หรือหน่วยงานราชการไม่สามารถที่จะตั้งสเปกจัดซื้อเองได้เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ถูก
ก าหนดโดยกระทรวง ICT และก่อนจะด าเนินการจัดซื้อต้องขออนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด จะจัดซื้อนอกเหนือไม่ได้ ประเด็นก็คือหลังจากท่ี
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้ให้ความเห็นชอบไปในครั้งก่อน ปรากฏ
ว่ากองสวัสดิการสังคมยังไม่ได้จัดซื้อก็ออกสเปกใหม่ขึ้นมา และเราไม่สามารถไป
จัดซื้อตามสเปกเก่าได้ เพราะต้องจัดซื้อเป็นปัจจุบันมิฉะนั้นจะขัดกับหลักการของ
กระทรวง ICT จึงต้องน าเข้าสภาฯ เพ่ือขออนุมัติใหม่ ส่วนความแตกต่างของ
ข้อความก็เป็นเรื่องยากท่ีเราจะท าความเข้าใจเรื่องสเปก หน่วยประมวลผล เรื่อง
เร็ม เรื่องหน่วยความจ าเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะยาก รวมถึงราคาก็เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมจาก 21,000.-บาท เป็น 22,000.-บาท เพียงแต่ว่าทางกองสวัสดิการ
สังคม ต่อรองกับผู้ขายได้ เราขอจัดซื้อในสเปกที่เพ่ิมขึ้นแต่วงเงินงบประมาณตามที่
ได้อนุมัติไปในครั้งแรก ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเพียงแค่นี้ค่ะ  

ประธาน  สภาฯ ไม่ขัดข้องกับการอนุมัติงบประมาณ ขอฝากผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
สังคมช่วยติดตามเอกสารเจ้าหน้าที่คนพิการที่มาท างานประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ด้วย เพราะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดได้มาขอรับเอกสารแต่เอกสาร
ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จทราบว่าได้ให้ล่วงหน้ามาหลายวันแล้วขอเรียนด้วยความ
เคารพ ช่วยขับเคลื่อนต าบลกันตังใต้ให้เดินไปข้างหน้า 

ประธาน  สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานกอง
สวัสดิการสังคมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ 

ประธาน  สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. อนุมัติ จ านวน   10  เสียง 
  2. ไม่อนุมัติ จ านวน     -   เสียง 
  3. งดออกเสียง จ านวน     -   เสียง 
  3.3 พิจารณาอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม 
 ยอดเงนิสะสมที่มีทั้งหมด                               11,644,888.19 บาท 
 เงินสะสมที่น าไปใช้ได้   8,761,216.66 บาท 
 ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 367,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้   8,394,216.66 บาท 
 ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)    2,160,690.00 บาท 
 ส ารองร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   3,200,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้    3,033,526.66 บาท  
 3.3.1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast บริเวณสะพานน้ าผึ้ง หมู่ที่ 6 

ต าบลกันตังใต ้อ าเภอกนัตัง จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ 499,000.-บาท (สี่
แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
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ประธาน  ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ  เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 

High Mast บริเวณสะพานน้ าผึ้ง หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
โดยท าการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast ชนิดกลม สูง 15.00 เมตร โคมไฟ 
400 วัตต์ แมททัลอัลไลต์ 6 โคม จ านวน 1 ต้น ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 
1 ป้าย และปักป้ายโครงการถาวร  จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ก าหนด เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
และเป็นไป  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  

  หน้าที่ 8 ล าดับที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 499,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) 

ประธาน  สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High 
Mast บริเวณสะพานน้ าผึ้ง หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต ้ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมขอมติ 

ประธาน  สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High 
Mast บริเวณสะพานน้ าผึ้ง หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ งบประมาณตั้งไว้ 499,000.-
บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. อนุมัติ จ านวน   9  เสียง 
  2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -  เสียง 
  3. งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
  3.3.2 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะข้างถนนสายหลักและสาย

รองภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
งบประมาณตั้งไว้ 217,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ประธาน  ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง

สว่างสาธารณะข้างถนนสายหลักและสายรองภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
บนเสาไฟฟ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ติดตั้งโคมไฟถนน 2 x 18 W หลอด LED กิ่งยาว 1.50 เมตร จ านวน 40 
ชุด 
2. ติดตั้งโคมไฟถนน 2 x 18 W หลอด LED กิ่งยาว 2.50 เมตร จ านวน   2 
ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ก าหนด
เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 2 ล าดับที่ 2 งบประมาณตั้ง
ไว้ 217,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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ประธาน  สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง

สาธารณะข้างถนนสายหลักและสายรองภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมขอมติ 

ประธาน  สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะข้างถนนสายหลักและสายรองภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ งบประมาณตั้งไว้ 217,000.-บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. อนุมัติ จ านวน   9  เสียง 
  2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -  เสียง 
  3. งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

 3.3.3 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายมานิต หมู่ที่ 5 
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ 290,000.-บาท 
(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

ประธาน  ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายมานิต หมู่ที่  5 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง    
จังหวัดตรัง โดยท าการเปลี่ยนหอถังประปาเหล็ก ทรงลูกบอล ขนาด 12 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ลูก และเปลี่ยนระบบควบคุมไฟพร้อมตู้ จ านวน 1 
ชุด เปลี่ยนระบบวาวล์ถังกรองทั้งชุด พร้อมปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 
ป้าย และปักป้ายโครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ก าหนด เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2562 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 9 งบประมาณตั้งไว้ 290,000.-บาท (สองแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

ประธาน  สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามโครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน จุดบ้านนายมานิต หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใต้ ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมขอ
มต ิ

ประธาน  สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
จุดบ้านนายมานิต หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใต้ งบประมาณตั้งไว้ 290,000.-บาท 
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1. อนุมัติ จ านวน   9  เสียง 
  2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -  เสียง 
  3. งดออกเสียง จ านวน   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

3.4 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จ านวน 1 
ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.กันตังใต้ (กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง) 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ ได้เสนอรายชื่อสมาชิกฯพร้อมผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน ครับ 
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นายสมพงศ์  ทองชู เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายอัศวิน  นาวาเดช  สมาชิกสภาฯ หมู่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 ที่ 5 พร้อมผู้รับรองประกอบด้วย นายพนมกร  กันตังกุล สมาชิกฯ หมู่ที่ 1 

และนายจ านูญ  ทองชู  สมาชิกฯ หมู่ที่ 2 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ 

นายอัศวิน  นาวาเดช  สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 เป็น คณะกรรมการพัฒนา อบต.
กันตังใต้ (กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดจะฝากปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ขอ

เชิญครับ 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้ยกมือให้ผมเป็น 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 คณะกรรมการพัฒนา อบต.กันตังใต้  ผมขอฝากผู้บริหารเรื่องการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งนายกฯ ได้ปรารภใน
ที่ประชุมหลายๆ คราวว่าจะให้รถบรรทุกน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ ไปด าเนินการฉีดล้างคูหรือรางระบายน้ าในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต้ 
เพ่ือก าจดัแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ผมมองว่าเป็นความคิดที่ดีและขอให้ท า
เป็นประจ าทุกเดือน ก็ขอให้บรรจุแผนงาน/โครงการไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 ด้วย 

นายสมพงศ์  ทองชู เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมขอฝากเรื่องถนนซอยบ้านตก หมู่ที่ 3 ซึ่งผิวถนน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 เป็นหลุมบ่อ ขอฝากผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ได้น ายางมะตอยไปปิดหลุมบ่อก่อน

เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวครับ 
หากรองบประมาณในการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง เกรงว่าถนนสายดังกล่าวจะเป็นหลุมบ่อมากขึ้น  

ประธาน ขอเสริมท่านสมพงศ์ ว่าขอให้ผู้บริหารได้จัดซื้อยางมะตอยมาส ารองไว้เยอะๆ 
เพ่ือรองรับการซ่อมแซมผิวถนนที่เป็นหลุมบ่อในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต้ 

นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมขอตอบค าถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ ให้สมาชิกฯ 
ทราบดังนี้ 

 1. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขณะนี้อยู่ ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ขอเรียนว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการก าหนดราคากลางบางคนไม่มีความรู้ในเรื่องช่าง หรือวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น เหล็กเส้น 3 หุน หรือ 3 หุนครึ่ง เมื่อเราไม่เคยเรียนมาเราก็ไม่มี
ความรู้ เกิดความสงสัยก็ต้องสอบถาม เมื่อเป็นแบบนี้ถามว่าการก าหนดราคา
กลางจะเสร็จเมื่อไหร่ก็น่าเป็นห่วง ทุกอย่างต้องรอการก าหนดราคากลางก็ขอ
แจ้งให้สมาชิกฯ ได้ทราบ 
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 2. เรื่องการน ารถบรรทุกน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ไป

ด าเนินการฉีดล้างคูหรือรางระบายน้ าในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต้ เพ่ือก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เบื้องต้นได้มอบหมายกองช่างไปส ารวจพ้ืนที่ว่ามี
ท่อประปาโครงการพระราชด าริตรงจุดไหนบ้างแล้วด าเนินการติดตั้งท่อน้ าเพ่ือ
รถบรรทุกน้ าจะได้สูบน้ าแล้วฉีดล้างคูหรือรางระบายน้ าในพ้ืนที่ต่อไป และได้
มอบหมายงานป้องกันฯ ด าเนินการจัดท าแผนงานประจ าปีฉีดล้างคูหรือราง
ระบายน้ าต่อไป 

 3. เรื่องการจัดซื้อยางมะตอยเพ่ือรองรับการซ่อมแซมผิวถนนที่เป็นหลุมบ่อใน
เขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต้ จะประสานไปยังผู้รับผิดชอบในการสั่งซื้อ ส าหรับถนน
สายบ้านตกทางได้รับทราบข้อมูลว่าถนนสายดังกล่าวมีความกว้างไม่ถึง 6 
เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จึงไม่
สามารถด าเนินการปรับปรุงผิวถนนใหม่ได้ ในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ อาจจะตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนสาย
ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซอยบ้านตกต่อไป 

 4. งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกหมู่ที่ 5 
วงเงิน 1,200,000.-บาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างเพื่อด าเนินการในช่วงรอยต่อหมู่ที่ 
1 และบริเวณหน้าบ้านนายทิภา คงนคร หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใตแ้ล้ว 

  5. การปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ใหญ่บริเวณข้างถนน ซึ่งได้
มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกส ารวจทั้งต าบลเพื่อด าเนินการต่อไป  

 6. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ชมรมพระเครื่องแห่งประเทศไทย ได้มา
ท าพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ เกาะเนรมิต โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี และนายกฯ ได้มีโอกาสยื่นหนังสือโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะเนรมิต เพ่ือรองรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดรับปากว่าจะไปพิจารณาดูว่ามีงบประมาณท่ีจะน ามาพัฒนาหรือไม่ 

 7. การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หมู่บ้านเสนอโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานหมู่บ้านละ 2 โครงการ ซึ่งต้องไป
พิจารณาว่างบประมาณจะเพียงพอหรือไม่ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อพูดคุยหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุม  
 

เลิกประชุม เวลา 14.40 น. 
 

    (ลงชื่อ)      อรพินท์  บุษบา       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวอรพินท์  บุษบา) 
            เลขานุการสภา อบต.กันตังใต้ 
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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  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 . 

 
 

(ลงชื่อ)        ประทีป  ทองชู           . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


