
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562  
เวลา  13.00 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. นายอัศวิน   นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5  
9. นายณรงค์  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6  

10. นายสุทัศน์  ทับเที่ยง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายอุดม  แซ่เลี้ยว สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5 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. นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลกันตังใต้  
6. นายธีระศักดิ์  หวอตะเห นักจัดการงานทั่วไป  

 

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 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
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ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562  

 ที่ได้ส่งให้ท่านแล้วนั้น โปรดได้ตรวจความถูกต้องด้วย มีผู้ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง
หรือไม ่

ประธาน เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 
 3.1 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 1 คน (กรณีแทนต าแหน่งที่
ว่าง)  

ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 1 คน (กรณีแทนต าแหน่งที่
ว่าง) พร้อมผู้รับรองด้วยครับ 

นายสมพงศ์  ทองชู เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายณรงค์  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 กันตังใต้ หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครับ พร้อมผู้

รับรองประกอบด้วย นายจ านูญ ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2, 
นายปราโมทย์ เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2 และนายอัศวิน 
นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมถือว่าที่ประชุม มี
มติเป็นเอกฉันท์ ให้นายณรงค์  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายณรงค์  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ 
หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง) 

 3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 1/ รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ) 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ เรียน  ท่านประธานสภาฯ บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

กันตังใต้ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง 
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 
36,000,000.-บาท เป็นการจัดท างบประมาณรายจ่ายฯ แบบสมดุล โดยได้ตั้ง
งบประมาณไว้เหมาะสมกับสถานะการเงินการคลัง และเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวนโยบายในแผนพัฒนา และสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชน ครอบคลุมทุกด้าน  
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ส าหรับโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่บรรจุอยู่ในร่างข้อบัญญัติฯ เป็นโครงการที่
น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ที่
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ซึ่งจุดที่ตั้งโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตลอดจนรายละเอียดแบบ
แปลน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว 
ส าหรับร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ ได้ส่งให้สมาชิกฯ ไปศึกษารายละเอียดล่วงหน้าแล้ว 
สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามในประเด็นใดขอเชิญครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญ
ครับ 

ประธาน ผมขอใช้สิทธิสมาชิกฯ หมู่ที่ 3 ขอสอบถามท่านนายกฯ ว่าโครงการต่อเติมอาคาร
ศาลาเอนกประสงค์เกาะเนรมิต หมู่ที่  1 งบประมาณ 250,000. -บาท เมื่อ
ด าเนินการก่อสร้างไปแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง 

นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมขอชี้แจงถึงโครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์
เกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 งบประมาณ 250,000.-บาท ตามท่ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์เกาะเนรมิต หมู่ที่ 
1 ไปแล้ว ปรากฏว่ามีความจ าเป็นต้องต่อเติมอาคารศาลาดังกล่าว เพราะอ าเภอ
กันตัง ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอ าเภอกันตัง โดยได้บรรจุแผนงาน/ 
โครงการการท่องเที่ยวเกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 ต าบลกันตังใต้ ไว้ในแผนการท่องเที่ยว
อ าเภอกันตัง เพื่อลงไปสักการบูชากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันได้มี
ชมรมพระเครื่องแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ได้ขออนุญาตลงไปปรับปรุงติดตั้ง
เสาธงต้นใหม่ และบริจาคโต๊ะ เก้าอ้ีไว้ส าหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในเกาะเนรมิต 
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์เกาะเนรมิต
ไว้รองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ลงไปท ากิจกรรมต่างๆ และไว้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือ
ความสะดวกครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ และผมขอสอบถามโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ผลที่ท่านคาดว่าจะได้รับคืออะไร 

นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ เราจะเห็นว่าภายในบริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ จะมีอาคารตรงข้ามป้อมยามซึ่งปัจจุบันใช้เป็นห้องเก็บของ เมื่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น บริเวณพ้ืนที่จัดกิจกรรมจะมีความคับแคบและ
พ้ืนผิวภายในบริเวณมีความสูง ต่ า ไม่เหมาะสม จึงมีแนวคิดในการรื้ออาคารตรง
ข้ามป้อมยามออกและปรับพื้นที่ พ้ืนผิวบริเวณดังกล่าวให้เป็นลานกว้างๆ ปรับ
ระดับพื้นที่ให้เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นลานกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ ตลอดจนรองรับการก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้หลังใหม่ในอนาคตครับ 

ประธาน ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ขอเชิญท่านอัศวินครับ 
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นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท่านประธานสภาฯ  ผมขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ครอบคลุมในทุกด้าน แต่ผมมีเรื่องสอบถาม

เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอกันตัง 
เพ่ือด าเนินการขยายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผมคิดว่าตั้งงบประมาณน้อยเกินไปและยัง
มีอีกบางหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ 5 ก็ไม่มีในรายการดังกล่าว ทั้งที่ทางฝ่ายบริหารได้
ชี้แจงกับสมาชิกฯ มาตลอดว่า การที่จะขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตพ้ืนที่ได้ ต้องตั้ง
งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ไม่สามารถตั้งจ่ายจากเงินสะสมเพ่ือไปอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ 
วันนี้เมื่อมีโอกาสตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก็ยังไม่
ครอบคลุมอีก หมู่ที่ 5 ยังมีบ้านเรือนประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงอีกหลายซอย 
บางครัวเรือนต้องใช้ไฟฟ้าพ่วงจากอีกครัวเรือนหนึ่ง และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ผมขอฝากผู้บริหารว่าในโอกาสต่อไป หาก
เป็นไปได้ก็เห็นควรบรรจุโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายหรือช่องทางต่างๆ ที่มีโอกาสด้วยขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมขอเรียนชี้แจงให้สมาชิกฯ ทราบว่าการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ด าเนินการครอบคลุมใน
ทุกๆ ด้าน และเป็นธรรม ซึ่งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานก็มีการจัดท าโครงการต่างๆ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ ในประเด็นที่ท่าน
อัศวินได้พูดถึงการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือที่จะขยาย
เขตไฟฟ้าภายในเขตพ้ืนที่นั้น เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด อีกอย่างการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอกันตัง เคยมีหนังสือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ส ารวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในที่นี้รวมถึงครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าต่อพ่วงด้วย 
ให้รายงานข้อมูลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอกันตังทราบเพ่ือจักได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งการติดตั้งเสาไฟฟ้าในการขยายเขตนั้นมี
ค่าใช้จ่ายเสาต้นละ 50,000.-บาท ดังนั้น จึงต้องด าเนินการตามที่ตั้งไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปก่อน ส าหรับ
หมู่บ้านที่เหลือ เช่น หมู่ที่ 5 ก็จะประสานการไฟฟ้าเพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือ
ต่อไป หรือตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณในปีถัดไปครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติ ดังนี้ 
 1. รับหลักการ  จ านวน  9  เสียง 
 2. ไม่รับหลักการ  จ านวน   -  เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -  เสียง 
 



- 5 - 
ประธาน เมื่อสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่หนึ่งไปแล้วนั้น  ล าดับต่อไปจะเป็นการ
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน แต่
เนื่องจากในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 และใน
คราวประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ สภาฯ ได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย 

 1. นายปราโมทย์    เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2  
 2. นายพนมกร   กันตังกุล  สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 1 
 3. นายณรงค์  ศรีประไพ  สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6 

ดังนั้น  การพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ ชั่ วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ซึ่งสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วเมื่อเวลา 14.00 น. ล าดับ
ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  

นายอัศวิน  นาวาเดช  เรียน ประธานสภาฯ กระผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 16–18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 

เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธาน    เมื่อไม่มีสมาชิกฯ  ท่านใดเสนอเป็นอ่ืน  ถือว่าสมาชิกฯ  ได้ก าหนดระยะเวลา 

เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ จึงขอให้สมาชิกฯ และผู้บริหารที่ประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ยื่นเสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่ก าหนด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธาน ส าหรับการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่สอง การแปร
ญัตติ และวาระที่สาม การลงมติ) ขอให้สมาชิกฯ ได้เสนอก าหนดวันประชุม 

นายอัศวิน  นาวาเดช  เรียน ประธานสภาฯ กระผมขอเสนอก าหนดวันประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่สอง การแปรญัตติ และวาระที่สาม การลงมติ) 
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
ประธาน    เมื่อไม่มีสมาชิกฯ เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอนัดประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่สอง การแปรญัตติ และวาระที่สาม การลงมติ)  
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ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ โดยแต่งกายเครื่องแบบปกติกากี  

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.3 พิจารณารับบริจาคครุภัณฑ์ หน่วยงานกองคลัง จ านวน 4 รายการ  

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ  
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ด้วยนายสุชาติ  ทองชนะ อยู่บ้านเลขที่ 38/12 

ถนนขื่อนา ต าบลกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้บริจาคครุภัณฑ์ จ านวน 4 
รายการ ประกอบด้วย 

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LG รุ่น IPS LED จอภาพขนาด 24 นิ้ว ราคา  
38,000.-บาท 

 2. เครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet Pro M120  ราคา    2,000.-บาท 
 3. เครื่องส ารองไฟ ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น ENERGY   ราคา    2,000.-บาท 
 4. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 60 x 100 ซ.ม.   ราคา    2,200.-บาท 
 ให้กับกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ตามทะเบียนหนังสือรับ เลขที่

รับ 1199 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ประกอบกับค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ ที่ 258/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับบริจาคครุภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการรับบริจาคครุภัณฑ์ได้
ตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าเป็นของใหม่พร้อมใช้งาน จึงเห็นควร
น าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เพ่ือพิจารณารับบริจาค
ครุภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายการรับบริจาคครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
กองคลังบ้างหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ของหน่วยงานกองคลัง จ านวน 4 
รายการ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง 
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -  เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -  เสียง 
 3.4 พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 หน่วยงานกองการศึกษาฯ จ านวน 1 รายการ 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ กองการศึกษาฯ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 1 รายการ  
 โอนเพิ่ม 

แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน จ านวน 10 ชุด ตั้งไว้  
20,000.-บาท  ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ  20,000. -บาท  แต่เนื่องจาก
งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  จึงมีความประสงค์โอนเพ่ิม จ านวน  
17,540.-บาท  รวมงบประมาณหลังโอนเพ่ิม  37,540.-บาท   
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 โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่ว ไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าตอบแทน   ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 36,000. -บาท  ซึ่งมียอดเงิน
คงเหลือ  10,000.-บาท  จึงมีความประสงค์โอนลด จ านวน  5,000.-บาท 
รวมงบประมาณหลังโอนลด  5,000.-บาท 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องกรองน้ าพร้อมติดตั้ง  ตั้งไว้ 
50,000.-บาท  ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ  12,540.-บาท  จึงมีความประสงค์
โอนลด จ านวน  12,540.-บาท รวมงบประมาณหลังโอนลด  0.00.-บาท 

ประธาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม 
เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ส าหรับการขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองการศึกษาฯ 
กล่าวคือ กองการศึกษาฯ ได้ตั้งงบประมาณประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อ
โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน จ านวน 10 ชุด งบประมาณตั้งไว้  20,000.-บาท แต่
เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ เพราะต้องใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 37,540.-บาท  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย
จากค่าเช่าบ้าน  จ านวน 5,000.-บาท และจากค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ าพร้อม
ติดตั้ง ซึ่งได้จัดซื้อไปแล้วและมีเงินเหลือจ่าย จ านวน 12,540. -บาท จึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั้ง 2 รายการ ไปตั้งจ่ายเพ่ิมหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน จ านวน 10 
ชุด เป็นเงิน 37,540.-บาท ค่ะ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองการศึกษาฯ บ้างหรือไม่ เมื่อ
ไม่มีผมขอมติ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของกองการศึกษา จ านวน 1 รายการ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน  8  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -  เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องทีค่้างพิจารณา 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ่
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดจะฝากปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ขอ

เชิญครับ  ส าหรับผมขอขอบคุณท่านายกฯ ที่ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการ
ซ่อมแซมหลุมบ่อถนนซอยบ้านตก หมู่ที่ 3 แต่ยังมีบางหลุมที่ทรุดตัวลงบ้าง 
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ประธาน ขอเชิญท่านอัศวิน 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมมีความข้องใจถึงโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มีการด าเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ เช่น โครงการก่อสร้างหมู่ที่ 6 โครงการ

ก่อสร้างหมู่ที่ 4 เป็นต้น ไม่ทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้มีวิธีการ
ด าเนินการอย่างไรบ้างเพ่ือความกระจ่าง เผื่อชาวบ้านสอบถามจะได้อธิบายได้
ถูกต้อง และขอบคุณนายกฯ ที่จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปด าเนินการถมหลุมบ่อผิวถนนใน
เขตพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ครับ 

ประธาน ผมเองก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้ เพราะงบประมาณที่ผ่านสภาฯ ไปแล้ว ยังคงค้างอยู่
หลายโครงการ 

ประธาน ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  
นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน เรียน ท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าประชุม ทุกท่าน ผมได้รับการสอบถามจากพ่ี 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 น้องประชาชนบ้านเกาะเคี่ยมว่า ชาวบ้านมีความเดือดร้อนจากการที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้เข้าไปด าเนินโครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณซอย
ต้นประดู่ค้างไว้ยังไม่แล้วเสร็จไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไง บริเวณปากซอยต้นประดู่
ท่อประปาโครงการพระราชด าริแตก พ้ืนยางมะตอยทรุดไม่ทราบว่าจะแล้วเสร็จ
ในช่วงใด บริเวณสะพานท่าเทียบเรือข้างบ้านสมาชิกฯ ผู้รับจ้างได้เข้าไปขุดผิวถนน
เพ่ือท าการก่อสร้างห้องสวม แต่ยังไม่สามารถท าได้เพราะไม่ผ่านความเห็นชอบ
จากประชาคมหมู่บ้าน ขณะนี้มีการรับซื้อปลาทูและขนถ่ายปลาทู ต้องใช้พ้ืนที่
เพียงข้างเดียวไม่ทราบว่าจะเข้าไปปรับปรุงให้เป็นสภาพเดิมในวันใด และโครงการ
ต่างๆ ที่ผ่านสภาฯ ไปแล้ว เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยหลังอนามัยไม่
ทราบจะด าเนินการเมื่อไหร่ครับ 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ส าหรับโครงการก่อสร้างของหมู่ที่ 6 ซอยบ้านออก ผู้รับ

จ้างได้เข้าไปด าเนินการ มีเนื้องานอยู่ 2 ส่วน คือ ขุดลอกด าเนินการไปแล้ว ส่วน
ระบายน้ าแบบรางวีได้เข้าไปด าเนินการอยู่ช่วงหนึ่งแล้วและก็หยุดไป กระบวนการ
ต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้มีการด าเนินการเป็นขั้นตอนตาม
ระเบียบและกฎหมายซึ่งหากมีการด าเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ต้องบอกเลิกสัญญาจ้างเพราะผู้รับจ้างผิดสัญญา ส าหรับการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการดังกล่าวก็มิได้เบิกจ่ายแต่อย่างใด ส าหรับที่
เกาะเคี่ยมมีการตัดผ่าถนนไปแล้วงานก็ยังไม่แล้วเสร็จผู้รับจ้างก็ทิ้งงานไป ส่วนการ
ปรับพ้ืนผิวถนนบริเวณสะพานท่าเทียบเรือหมู่ที่ 4 จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป
ด าเนินการส ารวจและแก้ไขปัญหาต่อไป 

ประธาน ขอฝากนายกฯ โครงการที่น าเข้าสภาฯ ควรให้มีการรับรองแบบแปลนจากวิศวกร
ให้ถูกต้องก่อนที่สภาฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ประธานสภาฯ ผมอยากให้เข้าใจตรงกันว่าตรงนี้เป็นช่วงรอยต่อ คือ สภา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 อนุมัติโครงการไปแล้วตามแบบแปลนที่ช่าง อบต.เขียนไป แต่ค าสั่งมาหลังจากท่ี

ด าเนินการไปแล้ว ก่อนจะมีการด าเนินโครงการต้องให้วิศวกรรับรองแบบแปลน 
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ก่อน หากแบบแปลนที่ช่าง อบต.ออกแบบไปไม่ถูกต้องก็ส่งกลับมาให้มีการแก้ไข
จนกว่าจะถูกต้องหรือเป็นไปตามรูปแบบของวิศวกร เมื่อวิศวกรรับรองแบบแปลน
แล้วก็ส่งกลับมาให้ อบต.เพ่ือด าเนินการจัดจ้างต่อไป ส าหรับเรื่องนี้ผมได้พูดคุย
หารือกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วว่าควรจะตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่า
ส ารวจ ออกแบบโครงการไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือน าไปใช้ส าหรับ
โครงการด้านโครงสร้ างพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพราะใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่สามารถใช้งบประมาณเพ่ือเป็นค่าส ารวจ ออกแบบ
ได้ เพราะช่าง อบต.ได้น าแบบ ปร.4 ปร.5 และแบบแปลนโครงการต่างๆ เข้าสู่
สภาฯ เพ่ือพิจารณาแล้ว ซึ่งก่อนจะด าเนินโครงการจัดจ้างต้องส่งให้วิศวกรรับรอง
ความถูกต้องของแบบแปลนก่อนและโครงการที่ผู้ใหญ่บ้านเกาะเคี่ยมพูดถึงนายกฯ 
ได้รับปากไว้ว่าไม่เกิน 15 วัน จะด าเนินการแล้วเสร็จ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญรองนายกฯ วิรวัฒน์ 
นายวิรวัฒน์  หมาดหวา เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมมองว่าประธานจะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่อง 
รองนายกฯ คนที่ 2 ของอนาคต ณ วันนี้การเมืองยังไม่แน่นอนว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่  ทุกท่าน

ทราบดีว่าในอนาคตจะมีสมาชิกฯ หมู่บ้านละ 1 คน ขณะนี้ฝ่ายบริหารได้ผลักดัน
โครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ยอมรับว่าวันนี้เราช้ากว่าบางต าบล ท่านประธานสภาฯ 
ก็เป็นสมาชิกฯ มาหลายสมัย ซึ่งเมื่อก่อนจะไม่มีวิศวกรมาเกี่ยวข้อง แต่ ณ วันนี้ 
ระเบียบเปลี่ยนแปลง ต้องให้วิศวกรรับรองแบบแปลนโครงการก่อนที่จะ
ด าเนินการจัดจ้าง เช่น โครงการต่างๆ ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 ซึ่ง
ช่าง อบต.ได้มีการประมาณการราคาวัสดุไว้ตั้งแต่ปี 2561 เมื่อมาถึงปี 2562 
ราคาวัสดุบางรายการ เช่น ราคาน้ ามัน เป็นต้น มีการปรับเปลี่ยนราคาท าให้
วิศวกรต้องส่งรายละเอียดมาให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ใน
ฐานะอดีตสมาชิกฯ ที่ยกมือผ่านความเห็นชอบโครงการต่างๆ ไปหลายโครงการ 
แต่ยังไม่ด าเนินการหรือด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ขอฝากผู้ใหญ่บ้านเกาะเคี่ยม 
ตอนนี้ อบต.ตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหลังอนามัยไปนานนี้
ผู้รับจ้างจะเข้าไปด าเนินการและไฟฟ้าก็จะเข้าไปด าเนินการ ขอฝากเรื่องที่
ชาวบ้านพูดคุยเรื่องเสาคอนกรีตที่ปักไว้ ขอฝากด้วยครับ 

ประธาน ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน เรียน ท่านประธานสภาฯ ขอบคุณท่านอัศวินที่ให้ค าตอบว่าจะเข้าไปด าเนินการ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ภายใน 15 วัน ผมจะได้แจ้งที่ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านในวันพรุ่งนี้ 

ประเด็นเรื่องรั้วที่อยู่บนถนนซอยหลังอนามัยพ้ืนที่อุทิศ 4 เมตร นายสะหาก เกาะ
สมัน พ่อผม ได้มาร้องต่อผมให้สอบเขตโดยมีชาวบ้านอ้างว่าเสาขึ้นมาอยู่บนถนน 
ถ้าชัดเจนให้ช่าง อบต.น าพ้ืนที่อุทิศไปเพราะเป็นของปู่ผมทั้งหมด อุทิศ 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร ผมได้ไปวัดจากเสาหลักที่ปักไว้จนถึงรั้วอนามัย 6.50 เมตร ตรงนี้
พ้ืนที่ของนายสะหาก เกาะสมัน เสียไป 2 เมตร เมื่อก่อน อบต.ท าโครงการถม
เฉพาะที่สูงที่ต่ าไม่ถม ฝากท่านรองประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ ถ้ามีการท า
โครงการให้ปรับดินไปด้านฝั่งอนามัยพ้ืนที่กว้างอยู่ หากท าคูก็ท าได้ ครับ 
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ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมพูดอยู่เสมอว่าโครงการที่จะน าเข้าสภาฯ พ้ืนที่

ด าเนินการต้อง 100% ในเรื่องของการอุทิศที่ดิน ต้องลงลายมือชื่อในใบอุทิศให้
เรียบร้อยถ้าหากพ้ืนที่ไม่เรียบร้อยก็จะไม่ด าเนินการ ส าหรับโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังอนามัยหมู่ที่ 4 ทราบว่าตอนนี้ได้มีการปักเสารั้วแนวเขต
ไปแล้ว ก็ได้พูดคุยกับผู้รับจ้างให้ลงพ้ืนที่ไปดูหน้างานก่อนด าเนินการ สุดท้ายหาก
พ้ืนที่มีปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องใดก็ขอให้แจ้งมายัง อบต.เพ่ือแก้ไขปัญหา
ต่อไป 

ประธาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านประธานและสมาชิกฯ ทุกท่าน ในกรณีเรื่องการจ้างวิศวกร อย่างที่ท่าน

ประธานสภาฯ พูดว่าสมัยก่อนไม่มีวิศวกรเข้ามาเกี่ยวแต่ตอนนี้มีวิศวกรเข้ามาเกี่ยว 
ขอชี้แจงและอธิบายว่า ขณะนี้มี พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ โดยยกเลิกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป และฉบับ
ใหม่นี้ได้ระบุว่าให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานที่ใช้งบประมาณ
แผ่นดินจะต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า ประปา ที่ว่าการอ าเภอหรือศาลากลาง
จังหวัด หรือหน่วยงานใดๆ ที่ใช้งบประมาณของแผ่นดินจะต้องใช้ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างตัวเดียวกันทั้งหมด คือ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ
กระทรวงการคลังจึงเป็นที่มาของการให้วิศวกรรับรอง คนที่ร่าง พ.ร.บ.มุ่งแต่
ประเด็นงบประมาณใหญ่ๆ เช่น ทางด่วนกรุงเทพฯ ต้องใช้งบประมาณร้อยล้าน
บาท เป็นต้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีงบประมาณด าเนินโครงการเพียง 
3 – 4 แสนบาท ก็ต้องใช้ระเบียบตัวเดียวกันเลยเป็นความยุ่งยากและล่าช้าของ 
อบต.ทุกวันนี้ กลับมาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้
ตั้งงบประมาณจ้างเหมาส ารวจออกแบบจริงๆ แล้วได้ตั้งไว้ในปี 2562 แต่ท าไมถึง
จ้างไม่ได้เพราะการรับรองแบบแปลน คือ การที่จ้างส ารวจออกแบบประมาณราคา
เริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงขั้นตอนการรับรองแบบแปลนนี่คือการจ้างวิศวกร 
แต่ของ อบต.คือ ช่างได้มีการส ารวจพื้นที่ เขียนใบประมาณราคา และออกแบบ
แล้ว จะส่งให้วิศวกรรับรองแบบ โดยการจ้างเฉพาะการรับรองแบบแปลนไม่ได้ 
หากใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือจ้างวิศวกรส ารวจ ประมาณ
ราคาและออกแบบแปลนโครงการก็ต้องน าโครงการนั้นไปไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และผู้บริหารต้องพิจารณาว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะด าเนิน
โครงการใดบ้าง แล้วจ้างวิศวกรส ารวจออกแบบอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน ก่อนที่
จะน าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเข้าที่ประชุมสภาฯ ต่างจากการ
จ่ายขาดเงินสะสมต้องให้วิศวกรรับรองแบบแปลนโครงการก่อนที่จะน าเข้าสภาฯ 
พิจารณา 

ประธาน ขอเชิญเลขานุการนายกฯ 
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นายปรีชา  นุ่นสุวรรณ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ผมได้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็ก 
เลขานุการนายกฯ เล็ก อบต.กันตังใต้ ขอแจ้งข่าวดีให้สมาชิกฯ ได้รับทราบว่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 

2562 ครูนก ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เดินทางไปรับรางวัลครูดีเด่นของอ าเภอ
กันตัง ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และข่าวดีอีกเรื่องผมจ าได้ว่ าท่านสมพงศ์ ทองชู 
สมาชิกฯ หมู่ที่ 3 ฝากที่ประชุมสภาฯ ว่ากรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ฝ้าหลังคารั่ว
หรือการซ่อมแซมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะใช้เงินสะสม
ของศูนย์ฯ ได้หรือไม่ เดิมทีระเบียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถน าเงินสะสม
มาใช้ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะท าได้เฉพาะ
เรื่องการเรียน การสอนเท่านั้น หลังจากที่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ปรากฏว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อนุมัติให้ใช้เงินสะสมมา
ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ คงจะแก้ไขปัญหา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ครับ   

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อพูดคุยหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุม  
 

เลิกประชุม เวลา 15.20 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  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 . 
 

(ลงชื่อ)       ประทีป  ทองชู       . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต้ 
 


