
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2562 

วันที่ 30 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. 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 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

วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 
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ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562  
 ที่ได้ส่งให้ท่านแล้วนั้น โปรดได้ตรวจความถูกต้องด้วย มีผู้ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง

หรือไม ่
ประธาน เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง  
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 
 3.1 พิจารณาอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม 
 ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองรายจ่ายที่จ าเป็น ณ วันที่ 9 กันยายน 2562   
 ยอดเงินสะสมที่มีทั้งหมด                               11,644,888.19 บาท 
 เงินสะสมที่น าไปใช้ได้                                    8,761,216.66 บาท 
 ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 507,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน             8,254,216.66 บาท 
 ส ารองงบบุคลากร                                        2,160,690.00 บาท 
 ส ารองร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   3,200,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้                      2,893,526.66 บาท 
 โดยให้สภาพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น  2,540,000.-บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  
ประธาน ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,540,000. -บาท จึงขอให้
ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการทั้งหมดแล้ว หากสมาชิกฯ ท่านใดมี
ข้ออภิปรายหรือสอบถามก็ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ เนื่องจากงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562 ที่ ได้รับอนุมัติมีข้อจ ากัด           
ด้านงบประมาณ ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ส าหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจ
และอ านาจหน้าที่ตลอดจนนโยบายที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) ประกอบกับมี เงินสะสมคงเหลือที่น าไปใช้จ่ ายได้  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,893,526.66 บาท และสามารถ
จ่ายเงินสะสมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ โดยผู้บริหารจึงขอจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  จ านวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,540,000.-บาท 
(สองล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ดังนี้ 
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 3.1.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยแยกซอยโรงงาน หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ประมาณการตั้งไว้  214,000.-บาท  

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยโรงงาน หมู่ที่ 2 
ต าบลกันตังใต ้อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 118.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 354.00 ตารางเมตร ปัก
ป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ก าหนด 
ระยะด าเนินการ 60 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 89 ล าดับ 103 ประมาณการตั้งไว้ 214,000.-บาท (สองแสนหนึ่ง
หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

 เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ
สัญจรมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ 
จึงมีความจ าเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

 3.1.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยแยกซอยใสใหญ่ 1 (บ้านนายจ านูญ) หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง  ประมาณการตั้งไว้  189,000.-บาท 

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยใสใหญ่ 1 (บ้านนาย
จ านูญ) หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ถนนกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
310.00 ตารางเมตร ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และป้าย
โครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ก าหนด ระยะด าเนินการ 60 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 89 ล าดับ 102 ประมาณการตั้งไว้ 
189,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

 เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ
สัญจรมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ 
จึงมีความจ าเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป  

 3.1.3 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปรษณีย์ หมู่ที่ 4 
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  ประมาณการตั้งไว้  227,000.-บาท 

 - โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยไปรษณีย์ หมู่ที่ 4 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดย
ท าการรื้อผิวทางเดิมออก และก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
1.36 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
85.68 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบราง
ปิด) ขนาดกว้างภายใน 0.45 เมตร ผนังราง หนา 0.12 เมตร   
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 ลึกเฉลี่ย 0.30-0.50 เมตร ยาวรวม 61.00 เมตร ปักป้ายโครงการชั่วคราว 

จ านวน 1 ป้าย และปักป้ายโครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ก าหนด ระยะด าเนินการ 60 
วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 91 ล าดับ 
106 ประมาณการตั้งไว้ 227,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ
สัญจรและเพ่ิมสภาพคล่อง  ในการระบายน้ าแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังให้กับ
ประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมี
ความจ าเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

 3.1.4 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหลวง หมู่ท่ี 4 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง  ประมาณการตั้งไว้  70,000.-บาท 

 - โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหลวง หมู่ที ่
4 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการยกระดับรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กให้เท่ากับระดับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบราง
ปิด) ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ผนังรางหนา 0.10 เมตร  ความยาว 
25.00 เมตร    ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ก าหนด ระยะด าเนินการ 45 
วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 90 ล าดับ 
104 ประมาณการตั้งไว้ 70,000.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

 เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่ตั้ งไว้ ไม่ เ พียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขอใช้จ่ ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

 3.1.5 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกลาง หมู่ท่ี 4 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง ประมาณการต้ังไว้  29,000.-บาท 

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกลาง หมู่ที่ 4 
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ผนังรางหนา 0.12 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.60 เมตร ยาว 9.00 เมตร ปักป้ายโครงการชั่วคราว 
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ก าหนด ระยะด าเนินการ 45 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้าที่ 90 ล าดับ 105 ประมาณการตั้งไว้ 29,000.-บาท        
(สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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ที่ตั้ งไว้ ไม่ เ พียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขอใช้จ่ ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 
3.1.6 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงคูระบายน้ าพร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทาง ริมถนนซอยไทรงาม หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  ประมาณการตั้งไว้  121,000.-บาท 
- โครงการปรับปรุงคูระบายน้ าพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทาง ริมถนน
ซอยไทรงาม หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการวาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 x 1.00เมตร (มอก.) รวม
ระยะทาง 56.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางระหว่างถนนกับ
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และปักป้ายโครงการถาวร 
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ก าหนด ระยะด าเนินการ 45 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 -2565 หน้าที่ 92 ล าดับ 108 ประมาณการตั้งไว้ 121,000.-บาท 
(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่ตั้ งไว้ ไม่ เ พียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขอใช้จ่ ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 
3.1.7 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่าย
น้ าประปาส่วนภูมิภาคในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
ประมาณการตั้งไว้  1,690,000.-บาท 
- โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค ในเขตพ้ืนที่ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยด าเนินการ ดังนี้   
   - งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ริมถนนกันตังใต้-บางแรด หมู่ที่ 3 
   - งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ริมถนนกันตังใต้-บางแรด ตรงข้ามที่ท า
การ อบต. หมู่ที่ 3 
   - งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ซอยแยกซอยโรงงาน หมู่ที่ 2 
   - งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ริมถนนสายวังวน-เกาะเคี่ยม หมู่ที่ 3 
   - งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ซอยบ้านนายอุทัย หมู่ที่ 3 
   - งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ซอยริมคลอง 1,ซอยริมคลอง 2 และซอย
สะพานหลวง หมู่ที่ 4 
   - งานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ซอยท่าเสม็ด หมู่ที่ 4 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 87 ล าดับ 99 
งบประมาณตั้งไว้ 1,690,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาค 
เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค แต่เนื่องจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  
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จึงมีความจ าเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 
ซึ่งโครงการต่างๆ ที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 7 โครงการข้างต้น เป็น
โครงการที่พ่ีน้องประชาชนมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
เข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน อีกทัง้ท่านสมาชิกฯ ในเขตพ้ืนที่ก็ได้รับทราบ
ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี จึงได้ร่วมกันพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของโครงการต่างๆ ตามที่เสนอสมาชิกฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้สมาชิกฯ ไปศึกษาล่วงหน้า
แล้วครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญ 
 ครับ 
ประธาน ผมขอสอบถามท่านนายกฯ ว่าเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ 2,893,526.66 

บาท ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ จ านวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น
2,540,000.-บาท เหลือเงินอีก 353,526.66 บาท แล้วน าเงินที่เหลือไปท า
อะไร แล้วท าไมถึงไม่ใช้ให้หมด 

นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เงินสะสมที่เหลือจ่าย  353,526.66 บาท 
นั้น ก็จะตกเป็นเงินสะสม และเมื่อกองคลังท าการปิดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จแล้ว ก็จะรู้ว่ามีเงินสะสมคงเหลือที่
สามารถน าไปใช้จ่ายได้เป็นเงินจ านวนเท่าไหร่ แล้วจะน าโครงการต่างๆ เข้า
สภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งในช่วงเดือน ตุลาคม 2562 ครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมจะขอมติเป็น
รายโครงการครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ข้อ 3.1.1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยโรงงาน หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง  งบประมาณ  214,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน 
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน 
 3. งดออกเสียง จ านวน    -     ท่าน 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ข้อ 3.1.2 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอยใสใหญ่ 1 (บ้านนายจ านูญ) หมู่ที่ 2 
ต าบลกันตังใต ้อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  งบประมาณ  189,000.-บาท โปรด
ยกมือครับ 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน 
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน 
 3. งดออกเสียง จ านวน    -     ท่าน 
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ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ข้อ 3.1.3 โครงการปรับปรุง

ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย
ไปรษณีย์ หมู่ที่ 4 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  งบประมาณ 
227,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน 
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน 
 3. งดออกเสียง จ านวน    -     ท่าน 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ข้อ 3.1.4 โครงการปรับปรุง

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหลวง หมู่ท่ี 4 ต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  งบประมาณ  70,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน 
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน 
 3. งดออกเสียง จ านวน    -     ท่าน 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ข้อ 3.1.5 โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกลาง หมู่ท่ี 4 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ  29,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน 
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน 
 3. งดออกเสียง จ านวน    -     ท่าน 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ข้อ 3.1.6 โครงการปรับปรุง

คูระบายน้ าพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทาง ริมถนนซอยไทรงาม หมู่ที่ 6 
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  งบประมาณ  121,000.-บาท โปรด
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน 
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน 
 3. งดออกเสียง จ านวน    -     ท่าน 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ข้อ 3.1.7 โครงการวางท่อ

ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาคในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง  งบประมาณ  1,690,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน 
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน 
 3. งดออกเสียง จ านวน    -     ท่าน 
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ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน ที่ได้อนุมัติ

จ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 7 โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ และจะรีบด าเนินการให้รวดเร็วที่สุดครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
 - ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อพูดคุยหรือสอบถามขอเชิญครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอแจ้งเรื่องการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะ

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็น เทศบาลต าบลกันตังใต้ ซึ่งในเดือน
ตุลาคมนี้ จะมีการจัดทีมลงพ้ืนที่เพ่ือจัดท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ทุกหมู่บ้าน จึงขอแจ้งให้สมาชิกฯ ได้รับทราบในเบื้องต้น ส่วน
ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ  

ประธาน ผมขอสอบถามท่านนายกฯ กรณีโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่สภาฯ ได้มีมติ
อนุมัติไปแล้วนั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก าหนดราคากลางแล้ว
หรือยัง เพราะถ้าหากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
แล้ว สภาฯ มีมติอนุมัติก็สามารถจัดหาผู้รับจ้างมาด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
ไม่ล่าช้าครับ  

นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 จัดท าโครงการว่า เมื่อสภาฯ อนุมัติโครงการแล้ว ก็ต้องผ่านคณะกรรมการ

จัดท าร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการก าหนดราคากลาง และจัดหาผู้รับจ้าง
เพ่ือด าเนินโครงการ และถ้าหากโครงการต่างๆ ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการก าหนดราคากลางแล้วก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะเมื่อสภาฯ มีมติ
อนุมัติก็สามารถจัดหาผู้รับจ้างมาด าเนินการได้อย่างรวดเร็วครับ เพ่ือความ
กระจ่างขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เพ่ือให้ปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 

ประธาน ขอเชิญปลัด อบต.ครับ 
เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ในฐานะปลัด 

อบต.ขออนุญาตชี้แจงประเด็นข้อสงสัยดังนี้ค่ะ ส าหรับการน างบประมาณ
รายจ่ายมาพิจารณาในสภาฯ ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้มีแนวทางการด าเนินว่าโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  ให้
สภาฯ พิจารณาไปก่อน ตามแบบใบประมาณการ ปร.4, ปร.5 และ
รายละเอียดแบบแปลนที่มีการออกแบบประมาณการโดยช่าง อบต.และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้เป็นผู้อนุมัตินั้นคือขั้นตอนในขณะนั้น 
ส าหรับการจ่ายขาดเงินสะสมได้มีหนังสือซักซ้อมท าความเข้าใจว่าโครงการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานต้องให้วิศวกรเซ็นรับรองแบบแปลนก่อน จึงจะน าเข้าสภาฯ
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
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หากให้ปลัดฯ วิเคราะห์คิดว่างบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีนั้นเงินงบประมาณเข้ามาเป็นงวดๆ ส าหรับงบประมาณจ่ายขาดเงิน
สะสมนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินงบประมาณอยู่แล้ว เมื่อสภาฯ 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการแล้ว ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการการ
อนุมัติจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ค่ะ 

ประธาน ผมคิดว่าโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 7 โครงการข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการก าหนดราคากลางมาแล้ว จึงน าเข้าสภาฯ เมื่อสภาฯ 
พิจารณาอนุมัติโครงการแล้วด าเนินการได้เลย เมื่อเป็นไปตามที่ปลัดฯ ชี้แจง ก็
ท าให้งานล่าช้า แสดงว่าแบบแปลนรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่สภาฯ อนุมัติ
ไปก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปใช่หรือไม่ครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันขอชี้แจงท าความเข้าใจว่า วันนี้สภาฯ 
ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 7 โครงการไปแล้ว หลังจากนั้นเข้าสู่
กระบวนการขออนุมัติจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คือ คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงานจ้าง 
เมื่อแล้วเสร็จ เข้าสู่คณะกรรมการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการก าหนด
ราคากลางก็มาพิจารณารายละเอียดตามใบประมาณการ ปร.4, ปร.5 ว่า ราคา
ที่ช่างได้ประมาณการไว้ก่อนหน้ากับราคาปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
น้อยเพียงใด เช่น ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  ราคาหิน  ทราย ปูน เป็นต้น แต่แบบ
แปลนโครงการเมื่อผ่านสภาฯ ไปแล้ว ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ซึ่งไม่อยู่ใน
ความรับผิดของสมาชิกฯ อีกแล้ว  อีกอย่างหนึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ที่ได้พิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบนั้น เพราะมีความเสี่ยง หากผิดพลาดขึ้นมาก็ต้อง
รับผิดชอบตามสัดส่วนความผิดทางละเมิด แต่ปัจจุบันกองคลัง (งานพัสดุ) ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ก็ได้ก าหนดว่าให้พิจารณาแล้วเสร็จภายใน 3 
วันท าการ หรือ 7 วันท าการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วค่ะ 

นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องนี้ อีกนิดหนึ่งว่า
คณะกรรมการก าหนดราคากลางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ภายใน บางรายไม่มี
ประสบการณ์ด้านช่าง จ าเป็นต้องมีการสอบถามรายละเอียดและหาที่มาของ
ราคาวัสดุ หากราคาสูงหรือต่ ากว่าที่ได้ประมาณราคาไว้ก็ย่อมส่งผลต่อโครงการ 
เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโต้หร้า หมู่ที่ 3 ประมาณ
การตั้งไว้ 480,000.-บาท เมื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลางได้พิจารณา
ราคาวัสดุต่างๆ ปรากฏว่าราคาสูงกว่าที่ได้ประมาณการตั้งไว้ ท าให้ต้องมีการ
สอบถามไปยังผู้รับจ้างว่าสามารถด าเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่ หากผู้
รับจ้างสามารถด าเนินการได้ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ก็ได้รับ
ประโยชน์โดยไม่ต้องตั้งเงินงบประมาณเพ่ิมแต่อย่างใด เป็นต้น ครับ 

นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอฝากท่านนายกฯ ช่วยหาแนวทาง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 แก้ไขเรื่องเสาไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในพ้ืนที่ ซึ่งมีอยู่หลายจุด 

ด้วยกัน หากแก้ไขได้พ่ีน้องประชาชนก็มีความปลอดภัยไม่เกิดความเสี่ยงครับ 
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ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อพูดคุยหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุม  
 

เลิกประชุม เวลา 15.15 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 4 ประจ าปี 2562 เม่ือ
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 . 
 
 

(ลงชื่อ)        ประทีป  ทองชู     . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


