
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 

วันที่ 25 กันยายน 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. 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. นายอัศวิน   นาวาเดช  สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5  
8. นายณรงค์  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
   

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายพานิช  มีเล็ก รองประธานสภา อบต.กันตังใต้ ขาดประชุม 
2. นายอุดม  แซ่เลี้ยว  สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5 ขาดประชุม 
3. นายสุทัศน์  ทับเที่ยง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6 ขาดประชุม 

 

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 2  
4. นายปรีชา   นุ่นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต้   
5. นายธีระศักดิ์  หวอตะเห นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม เมื่อมีผู้มา
ประชุมครบองค์ประชุม จึงได้เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 
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ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562  
 ที่ได้ส่งให้ท่านแล้วนั้น โปรดได้ตรวจความถูกต้องด้วย มีผู้ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง

หรือไม ่
ประธาน เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง  
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 
 3.1 พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 

2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High 
Mast บริเวณสะพานน้ าผึ้ง หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
งบประมาณตั้งไว้ 499,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่านครับ ตามที่ผู้บริหาร

ได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง High Mast บริเวณสะพานน้ าผึ้ง หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม
โครงการดังกล่าวไปแล้ว แต่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 8 ได้ระบุสถานที่ด าเนินการในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 
ไม่ใช่พ้ืนที่หมู่ที่ 6 จึงขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ครับ  

ประธาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่านค่ะ ขออนุญาตชี้แจง

ท าความเข้าใจเพ่ิมเติมกรณีพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตามที่ผู้บริหารได้
เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง High Mast บริเวณสะพานน้ าผึ้ง หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 499,000.-บาท ในคราวประชุมสภา สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งที่
ประชุมได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการดังกล่าวไปแล้ว นั้น เนื่องจากใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 
8 ได้ระบุสถานที่ด าเนินการในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 ไม่ใช่พ้ืนที่หมู่ที่ 6 จึงถือว่าโครงการ
ดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่เมื่อสภาฯ ได้อนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นมติที่ไม่ชอบ จึงขอ
อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 
15 กรกฎาคม 2562 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast บริเวณ
สะพานน้ าผึ้ง หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 
499,000.-บาท ค่ะ 
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ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมขอมติ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง High Mast บริเวณสะพานน้ าผึ้ง หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ 499,000.-บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ จ านวน   7   ท่าน 
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -   ท่าน 
 3. งดออกเสียง จ านวน    -   ท่าน  
 3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้   
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่านครับ  ตามที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2562 ไปแล้ว นั้น เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือด าเนินการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนร่วมและเพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ข้อ 22/1 จึงได้จัดท าร่างเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2562 
เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน 
จ านวน 1 โครงการ คือ  
รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast บริเวณสะพานน้ าผึ้ง หมู่ที่ 1 ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ 499,000.-บาท  
รายการเปลี่ยนแปลงเป็น   
 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast บริเวณสะพานน้ าผึ้ง หมู่ที่ 6 ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณตั้งไว้ 499,000.-บาท 
เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากปัจจุบันบริเวณหมู่ท่ี 1 พื้นที่ท่ีจะติดตั้งเสาไฟฟ้าแสสว่าง  High Mast 
มีการด าเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ าตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
หลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จึง
เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ด าเนินการในหมู่ที่ 6 จึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนสถานที่
ก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งไปล่วงหน้าแล้วครับ 
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ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมขอมติ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่างเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 

2565) ครั้งที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ จ านวน   7   ท่าน 
 2. ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   ท่าน 
 3. งดออกเสียง จ านวน    -   ท่าน  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
 - ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อพูดคุยหรือสอบถามอีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่านครับ ผมขอแจ้งเรื่อง

โครงการการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อัน
เนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ ได้รับการพิจารณาอนุมัติ จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ
ก่อสร้างถังน้ าใสขนาดบรรจุ 25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบสูบ ณ จุดโรงเรียน
บ้านแตะหร า งบประมาณ  300,000.-บาท และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
หมู่ที่ 5 จุดบ้านนายสวาท กันตังกุล งบประมาณ 420,000.-บาท ครับ  

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อพูดคุยหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุม  
 

เลิกประชุม เวลา 14.25 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 



 
 

- 5 - 
สภาได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อคราวประชุมสภา   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562        . 
 
 

(ลงชื่อ)     ประทีป  ทองชู       . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


