
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 

วันอังคารที่ 23 เมษายน 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. นายนพดล   เสียงแก้ว รองประธานสภา อบต.กันตังใต้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
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. นายพานิช  มีเล็ก สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 4  
9. นายอุดม   แซ่เลี้ยว สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมูท่ี่ 5  

10. นายอัศวิน   นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5  
11. นายณรงค์  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6  
12. 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. นายปรีชา   นุ่นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต้   
4. นายกิตติ  ไหมสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
5. นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4    
6. นายธีระศักดิ์  หวอตะเห นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม เมื่อมีผู้มา
ประชุมครบองค์ประชุม จึงได้เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธาน เนื่องจากผมมีปัญหาด้านสุขภาพ ป่วยและเจ็บคอ จึงขอเชิญ นายนพดล  เสียงแก้ว  

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ต่อไป ขอเชิญครับ 
รองประธาน กระผม นายนพดล เสียงแก้ว  รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้ าที่ แทน

ประธานสภาฯ ขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลที่มาบรรจุแต่งตั้งใหม่ จ านวน 1 ราย  คือ   
นายกิตติ  ไหมสวัสดิ์   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด 
ส านักงานปลัด อบต.กันตังใต้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 

ประธาน ขอเชิญเจ้าพนักงานธุรการครับ 
นายกิตติ  ไหมสวัสดิ์ เรียน ท่านประธาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ทุกท่าน  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระผมนายกิตติ  ไหมสวัสดิ์  ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน

ธุรการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 สังกัด ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ และเป็นลูกหลานชาวต าบลกันตังใต้โดยก าเนิด ขอ
ฝากเนื้อฝากตัวกับสมาชิกฯ และผมเองก็มีความพร้อมที่จะรับใช้ พ่ีน้อง
ประชาชนในพื้นท่ีครับ   

 1.2 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดท าโครงการอบรม “เจาะลึกกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ เทคนิค
การประชุมสภาท้องถิ่น และวิธีสื่อสาร การสร้างความเข้าใจส าหรับเยาวชนคน
รุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก” จ านวน 6 รุ่น ค่าลงทะเบียนคนละ 4,900.-
บาท สมาชิกฯ ท่านใดสนใจจะเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว สามารถแจ้ง
ความประสงค์ได้ที่ห้องส านักงานปลัดฯ ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ได้ส่งให้
ท่านแล้วนั้น โปรดได้ตรวจความถูกต้องด้วย มีผู้ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 

ประธาน เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 
 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
ประธาน ขอเชิญนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการ
เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพปัญหาในพ้ืนที่ 
บริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน แต่เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/
โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างองค์กรภาครัฐ และเพ่ือเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้มี
ความสอดคล้องกับงบประมาณตามโครงการที่จะด าเนินการ จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2562 ขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
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ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 22 เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สามารถรองรับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้สมาชิกฯ ไปศึกษา
รายละเอียดล่วงหน้าแล้วครับ 

ประธาน  สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามขอเชิญครับ 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท่านประธาน และสมาชิกฯ ทุกท่าน ผมขอสอบถามโครงการปรับปรุงราง 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ระบายน้ าซอยสะพานหลวง หมู่ที่ 4 และโครงการปรับปรุงคูระบายน้ าพร้อมเท 

คสล.เชื่อมทาง ริมถนนซอยไทรงาม หมู่ที่ 6 เนื่องจากเห็นภาพกว้างๆ จึงขอให้
นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นายกฯ เรียน ท่านประธาน และสมาชิกฯ ทุกท่าน ขอตอบข้อสอบถามของสมาชิกฯ 
หมู่ที่ 5 ในประเด็นรายละเอียดเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงรางระบายน้ าซอย
สะพานหลวง หมู่ที่ 4 คือบริเวณข้างร้านขายกาแฟของนายไมตรี วิเศษศาสน์ 
จะมีรางระบายน้ า คสล.ซึ่งรองรับน้ าที่ไหลมาจากรางระบายน้ าริมถนนแถว
หน้ามัสยิดหลังใหม่ รางระบายน้ าข้างร้านขายกาแฟของนายไมตรี ไม่มีฝาปิด
รางระบายน้ า จึงจัดท าแบบรางเปิด เพื่อท าการยกระดับรางระบายน้ า คสล.ให้
เท่ากับผิวจราจร และเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ผิวถนนอีกทางหนึ่งด้วย ส าหรับ
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ าพร้อมเท คสล.เชื่อมทาง ริมถนนซอยไทรงาม หมู่
ที่ 6 เดิมบริเวณดังกล่าวไม่มีการวางท่อระบายน้ าหรือรางระบายน้ า แต่
ปัจจุบันปริมาณน้ าที่ไหลผ่านมีมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงคูระบายน้ า
ดังกล่าว และการเชื่อมทางระหว่างถนนกับลาน คสล.ท าให้ประชาชนมีพ้ืนที่ใน
การเข้าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งโครงการทั้งหมดที่ได้บรรจุไว้ในร่างแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 นั้น ได้
ครอบคลุมทั้ง 6 หมู่บ้าน หากสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับร่างแผนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผมจะขอมต ิ

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ  จ านวน  11  เสียง 
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน    -   เสียง 
 3.2 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  
634,800.-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
บ่อยครั้ง ท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการกระชาก 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีสงสัยหรือสอบถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมขอมติ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

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

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน  11  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน    -   เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ ครับ 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท่านประธาน และสมาชิกฯ ทุกท่าน จากการประชุมขององค์การบริหาร 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ส่วนต าบลกันตังใต้ที่ผ่าน กรณีที่ชาวบ้านมาขอความอนุเคราะห์รถยนต์จาก

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้เพ่ือน าตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ปรากฏว่า
วิธีการหรือข้ันตอนต่างๆ ไม่เป็นที่พอใจของชาวบ้าน จะมีวิธีการแก้ไขในเรื่องนี้
ยังไงครับ 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ ครับ  
นายกฯ เรียน ท่านประธาน และสมาชิกฯ ทุกท่าน เรื่องนี้สร้างความกังวลใจให้กับ

ผู้บริหาร เมื่อก่อนมีการช่วยเหลือแบบเสี่ยงๆ เราไม่มีอ านาจหน้าที่ ที่ท าไป
เพราะด้วยจิตเมตตา หากช่วงระหว่างที่น าผู้ป่วยจิตเวชส่งไปยังโรงพยาบาล
แล้วมีเหตุการณ์ภายในรถเกิดขึ้น แล้วรถไปประสบอุบัติเหตุ ขอถามว่าใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งรถยนต์ส่วนกลางน าไปใช้นอกพ้ืนที่ต่างจังหวัดต้องมีการขอ 
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 อนุญาตให้เรียบร้อย ส าหรับเรื่องนี้ได้รับมีหนังสือจากอ าเภอแจ้งว่ากรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับหลายหน่วยงาน  ถึง
การท างานแบบบูรณาการร่วมกัน เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชผลมาจาก
การติดยาเสพติด โดยให้อ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าส่ง
ผู้ป่วยจิตเวชไปยังโรงพยาบาลหน่วยงานของรัฐได้ โดยต้องมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือความกระจ่างจึงขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
ได้แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทราบต่อไปครับ  

ประธาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
นางสาวอรพินท์  บุษบา เรียน ท่านประธาน และสมาชิกฯ ทุกท่าน ดิฉันในฐานะปลัดองค์การบริหาร 
เลขานุการสภา อบต. ส่วนต าบลกันตังใต้ขอเรียนให้ทราบว่า หนังสือดังกล่าวการสนับสนุนการ

ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด โดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ระหว่าง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กรมประชาสัมพันธ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด ได้ก าหนด
ขอบเขตและแนวทางการด าเนินงาน ก าหนดค านิยามของผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต
อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด (ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด) ในส่วนของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่จะด าเนินการประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหา และ
สนับสนุนให้ความร่วมมือในการน าส่งผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้
ยาเสพติดให้ได้รับการบ าบัดในสถานบ าบัดของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะร่วมกันจัดท าแผนและด าเนินการขับเคลื่อนระยะเวลาความร่วมมือ 
ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2565 โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด โดยส่วนตัวปลัดมองว่าเรื่องนี้ต้องมีเจ้าภาพ
ในการบูรณาการการจัดท าแผนดังกล่าว ซึ่งได้มีการพูดคุยในที่ประชุมคณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ไปเมื่อ
วานนี้แล้ว และได้ฝากท่านนายกฯ ได้ไปพูดคุยหรือสอบถามเรื่องนี้ในที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอกันตังในคราวประชุมเดือน พฤษภาคม 2562 
ค่ะ 

ประธาน ผมมองว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถให้รถยนต์น าส่งผู้ป่วยที่มีอาการทาง
จิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดเท่านั้น ขอสอบถามแล้วกรณีของ นายดล หะจิ
หมู่ที่ 3 จะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างครับ  

นางสาวอรพินท์  บุษบา เรียน ท่านประธาน และสมาชิกฯ ทุกท่าน ตรงกับประเด็นที่ได้แจ้งต่อที่ประชุม 
เลขานุการสภา อบต. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ได้พูด 
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 ถึงแนวทางการปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนเรียกว่า “ศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนในระดับพ้ืนที่” ขั้นตอนคือต้องประกาศให้มีการลงทะเบียน 
แยกเป็นผู้ขอรับความช่วยเหลือจากรัฐในประเภทต่างๆ  เช่น กลุ่มผู้ยากไร้ อาศัย
อยู่ตามล าพัง รายได้น้อย ไม่มีผู้ดูแล ก็อาจจะมาลงทะเบียน ส่วนนี้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแล้วแต่ยังไม่ได้ขับเคลื่อน 
หลังจากนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้มีการมาลงทะเบียน ต้องมีการมาลงทะเบียนก่อน
อยู่ๆ จะมาขอรับการช่วยเหลือไม่ได้ แล้วให้ระบุว่าจะขอรับความช่วยเหลือในด้าน
ไหนบ้าง หลังจากนั้นจะมีการตั้งงบประมาณ ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ หลังจากนั้นก็ขอความร่วมมือจากสมาชิกฯ ถ้าท่านมีข้อมูลมีผู้ที่
ประสบปัญหาอยากขอความช่วยเหลือขอให้จัดส่งหลักฐานมายังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือจะรีบด าเนินการให้ ส่วนกรณีของผู้ช่วยจิตเวชกรณีของนายดล 
ไม่ได้เกิดจากการเสพสารเสพติด ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ได้จัดส่ง
รายชื่อไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ซึ่งได้มี
การช่วยเหลือในเบื้องต้นรวมถึงผู้ที่อยู่ในเกาะด้วย ซึ่งท่านนายกฯ ได้ก าชับให้กอง
สวัสดิการสังคม ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลและจัดท าทะเบียนผู้ด้อยโอกาสด้าน
ต่างๆ ค่ะ 

ประธาน ขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท่านประธาน และสมาชิกฯ ทุกท่าน ขอบคุณท่านนายกฯและปลัดที่ให้ 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ความกระจ่างในเรื่องนี้ ผมอาจจะจ าผิดไป มันเป็นคนเรื่องคนละสถานที่หรือ

ประชุมคนละครั้งกัน อย่างที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไปเป็นเรื่องผู้ด้อยโอกาสมา
ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ผมเองต้องการให้มีการ
ขับเคลื่อนในเรื่องเหล่านี้ ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆ คงไม่ได้แล้วครับ เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนจิตเวชเราท าเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้อย่างเดียวหรือ
ต้องร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ ด้วย ผมยังไม่เข้าใจ เป็นไปได้ไหมว่า
กรณีขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เราร่วมกับต ารวจ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเพียงอย่างเดียวไม่ต้องยุ่งยาก เพ่ือต้องการขับเคลื่อนให้มีความรวดเร็ว 

ประธาน ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน เรียน ท่านประธาน และสมาชิกฯ ทุกท่าน   จากการชี้แจงเมื่อกี้  ฟังท่านนายกฯ  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และท่านปลัดชี้แจง ผมอยากได้ข้อสรุปว่าตอนนี้องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้

มีแผนหรือยัง ถ้าเกิดเหตุพรุ่งนี้ผมถามว่าเราใช้บริการได้หรือยัง ต้องนี้ให้มัน
ชัดเจน  ถ้าเราตอบคลุมเครืออย่างนี้แผนท าตั้งแต่มีนาคม 2562 –  พฤษภาคม 
2565 แต่พอดีว่าแผนไปเสร็จพฤษภาคม 2564 ช่วงนี้ผมรออะไรหรือครับ คือ
เหตุมันสามารถเกิดได้ทุกวันเราต้องทันเหตุการณ์ไม่ใช่รอ รอระยะเวลาใช้แผน 
แผนใช้ได้จริงๆ  1 ปีให้หลัง 64 – 65 ใช้แผนได้ แล้วช่วงระยะเวลาจัดท าแผน
เกิดเหตุขึ้นมาเราจะท ายังงัยครับ มีแผนส ารองหรือเปล่า และประเด็นที่สอง กรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินการประสานงานญาติของผู้ป่วยติดต่อได้ที่ไหน ใครเป็นคนรับเรื่อง 
เหตุอย่างนี้เกิดไม่ได้ระยะเวลาได้มัน 24 ชั่วโมง เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาไม่ได้บอกเวลา
ได้ การท าแผนอยากให้กระชับแล้วมีการตอบโจทย์จากการเกิดเหตุในทุกกรณีครับ 
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ประธาน ขอเชิญเลขานุการนายกฯ ครับ 
นายปรีชา  นุ่นสุวรรณ เรียน ท่านประธาน และสมาชิกฯ ทุกท่าน   ผมมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับ 
เลขานุการนายกฯ การประชุมครั้งที่แล้ว ในฐานะท่ีผมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต าบลกันตังใต้ ก็แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะนี้มีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มา
เรียน จ านวน 25 คน จะสิ้นสุดการเรียนการสอนในวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เด็กใหม่จะมีกรเปิดเทอมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 มีประเด็น
ปัญหาจากการประชุมครั้งที่แล้วจากการที่สมาชิกฯ หมู่ที่ 3 นายสมพงศ์ ได้
ฝากกรณีรางระบายน้ าอุดตัน รางระบายน้ ารั่ว ฝ้ารั่วที่ส่งผลให้กับเด็กๆ ที่อยู่
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผมเองก็ไม่นิ่งนอนใจได้มีการพูดคุยหาข้อสรุปในการ
ซ่อมแซมเรื่องดังกล่าว จากการพูดคุยเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบว่าเงินที่จะ
ใช้ได้คือเงินสะสมที่มีอยู่หกแสนกว่าบาทนั้นจะใช้ได้ในกรณีเกี่ยวข้องกับผู้เรียน
เท่านั้น กรณีของโครงสร้างพ้ืนฐาน กรณีซ่อมแซมยังไม่ได้ เพราะเงินสะสมส่วน
นี้ไม่สามารถที่จะมาเบิกจ่ายเหมือนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนต าบลได้ ทั้งนี้
ทางครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแจ้งว่าในวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2562 ไปประชุม
ของกรมส่งเสริมฯ มีผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เจ้าหน้าที่กองคลัง และครู
ศูนย์ฯ จะได้สอบถามเกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต่อไป ซึ่งหลังจากอบรมเสร็จแล้วจะมีค าตอบว่าจะใช้ได้หรือไม่อย่างไร จึง
ขอแจ้งเพ่ือทราบครับ 

ประธาน ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน ขออนุญาตอีกครั้งครับ หัวข้อต่อไปที่จะน าเสนอคือปัญหาของชาวบ้านที่มีการ  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ร้องเรียนผ่านมายังผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้ 
 1. ปัญหาคูระบายน้ าที่ก่อสร้างค้างไว้ซอยต้นประดู่ชาวบ้านทวงถามว่าเมื่อไหร่

จะเสร็จ 
 2. โครงการที่สภาฯผ่านการอนุมัติไปแล้ว โครงการถนนสายหลังอนามัย

เมื่อไหร่จะมีการด าเนินการ ตรงนี้ผมไม่มีค าตอบ ฝากนายกฯไปชี้แจงนิดนึง
ครับ 

 3. ผิวถนนบริเวณสะพานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อไหร่จะซ่อมให้เสร็จ
เป็นปกติเหมือนเดิม ชาวบ้านฝากถามมาผมไม่มีค าตอบ แต่วันนี้ชาวบ้านฝาก
ขอบคุณบริเวณเขตแดนระหว่างหมู่ที่ 3 กับหมู่ท่ี 4 วันนี้เห็นรถองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไปเพิ่มเลนให้แล้วครับ ฝากขอบคุณท่านนายกฯ มาครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ 
นายกฯ เรียน ท่านประธาน และสมาชิกฯ ทุกท่าน  ผมขอชี้แจงและขอตอบในประเด็น

ต่างๆ ดังนี้ ครับ 
 1. การช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตเวชหรือผู้ป่วยที่ไม่ได้เกี่ยวกับกับยาเสพติด เมื่อมี

หนังสือมาอย่างนี้ อย่างน้อยก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล
พอสมควร ผมคิดว่าหลังจากนี้ไปการใช้เหลือที่จะน าส่งไปยังหน่วยงาน
สาธารณสุขของรัฐ ผมคิดว่าน่าจะช่วยได้ไปพลางๆ ก่อน กว่าที่จะมีแผน
แนวทางปฏิบัติ แต่ในการน าส่งนั้นขอความร่วมมือให้ไปแจ้งอย่างน้อยต้องมี
ความปลอดภัยในการน าส่งบุคคลเหล่านั้นด้วย เช่น ญาติผู้ป่วยต้องไปด้วย และ 
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 ต้องประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยการเชิญ

มาพูดคุยเบื้องต้นก่อนว่าในกรณีเกิดเหตุอย่างนี้  เราต้องปฏิบัติอย่างไร เพราะ
ในการบันทึกลงนามข้อตกลงหน่วยงานเหล่านี้ก็ต้องรับทราบถึงหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน 

 2. โครงการถนนสายหลังอนามัยซึ่งอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีก็ได้จัดส่งแบบแปลนไปยังวิศวกรเพ่ือรับรองแบบแปลน ทราบว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบแบบแปลนอยู่ครับ 

 3. ผิวถนนบริเวณสะพานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะประสานผู้ที่
เกี่ยวข้องไปด าเนินการให้กลับสู่สภาพเดิม 

 4. ปัญหาคูระบายน้ าที่ก่อสร้างค้างไว้ซอยต้นประดู่เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหา
น้ าไหลไม่ทันโดยต่อคูออกไป ได้ประสานกับผู้รับเหมาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับเหมา
ติดงานอยู่ที่หมู่ที่ 6 หลังจากเสร็จแล้วก็จะรีบเข้าด าเนินการทันที  

 5.กองช่างได้รับหนังสือจากนายประมวลขอให้เปลี่ยนชื่อถนนซอยป่าไม้ (ป่า
เลน) หมู่ที่  3 ให้เปลี่ยนชื่อเป็นซอยประมวล โดยต้องหารือในที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านว่ามีความเห็นเป็นเช่นไร 

 6. การซ่อมท่อเมนประปาโครงการพระราชด าริมีการซ่อมท่ออยู่หลายจุด 
เพ่ือให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการปล่อยน้ าแล้วท่อเกิด
การรั่วซึมก็เป็นการสิ้นเปลืองน้ าประปาโดยสูญเปล่า จึงอาจมีการงดจ่ายน้ าใน
บางจุด เมื่อด าเนินการซ่อมท่อประปาเสร็จเรียบร้อยก็จะปล่อยน้ าตามปกติ 

 7. การแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาท้องถิ่น “พระยารัษฎาเกมส์” ประจ าปี พ.ศ.
2562 ก าหนดเปิดสนามในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬา
โรงเรียนบ้านโคกยาง 

 8. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้แจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อเสนอแนะจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินแต่อย่างใด 

 9. ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเลี้ยงวันเกษียณต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบล
กันตังใต้ (นางสุภา  กันตังกุล) ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 
18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หมู่ท่ี 1 

ประธาน ผมขอแจ้งสมาชิกฯ ทุกท่านได้รับทราบว่าผมจะยื่นหนังสือขอลาออกจาก
สมาชิกฯ หมู่ที่ 1 เพ่ือไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบล
กันตังใต้ และขอฝากเรื่องผิวถนนบริเวณสะพาน้ าผึ้งซึ่งผู้รับจ้างได้ใช้รถแม็คโค
วิ่งบนถนนท าให้ผิวถนนช ารุด ขอฝากนายกฯ ช่วยประสานด้วยครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อพูดคุยหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุม  
 

เลิกประชุม เวลา 15.00 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   สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 . 

 
 

(ลงชื่อ)        ประทีป  ทองชู       . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต้ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


