
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562  
เวลา  14.00 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. นายสมพงศ์   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 3  
7. นายอุดม  แซ่เลี้ยว  สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5  
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. นายปราโมทย์  เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2 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 14.00 น. 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม เมื่อมีผู้มา
ประชุมครบองค์ประชุม จึงได้เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
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ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562  
 ที่ได้ส่งให้ท่านแล้วนั้น โปรดได้ตรวจความถูกต้องด้วย มีผู้ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง

หรือไม ่
ประธาน ขอเชิญคุณอัศวิน 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ประธานสภาฯ กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ หน้าที่ 5 จาก 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 นายอัศวิน นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 แก้ไขเป็น นายอัศวิน นาวาเดช 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ครับ   
ประธาน มีผู้ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าวอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี

การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 
 3.1 พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หน่วยงานส านักงานปลัดฯ  โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ใน
เขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ านวน 5 
จุด งบประมาณ 900,000.-บาท 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ส านักงานปลัดฯ มีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินค่าจัด

จ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 และ
หมู่ที ่6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ านวน 5 จุด ประกอบด้วย 

    1. สะพานน้ าผึ้ง    2. ปากซอยท่าเรือ 
    3. ปากซอยกันตังใต้ ซอย 2 (ทางเข้าวัด) 4. สี่แยกข้างวัด         
    5. โค้งบ้านอาจารย์ณรงค์ 

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการขอยืมตัวบุคลากรภายนอก เ พ่ือเป็น
คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตการจ้าง และคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา ซึ่งอาจจะไม่แล้วเสร็จและอาจไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานปลัดฯ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการติดตั้ ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   
 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง 
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ปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค 
สองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมขอมติ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 หน่วยงานส านักงานปลัดฯ  โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง จ านวน 5 จุด งบประมาณ 900,000.-บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ จ านวน  8  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน   -  เสียง 
 3. งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ)  
 3.2 พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หน่วยงานกองช่าง จ านวน 2 รายการ ประกอบด้วย 
  3.2.1 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่า

เทียบเรือขนาดเล็ก หมู่ที่  1 ต าบลกันตังใต้  อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
งบประมาณ 240,000.-บาท 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ กองช่างมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน โครงการ

ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็ก หมู่
ท่ี 1 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อมบันไดคอนกรีตเสริม
เหล็กส าหรับขึ้น ลงเรือ ก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กตรงคอสะพาน 
ขนาดความหนา 0.20 เมตร ยาว 13.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ปักป้าย
โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ก าหนด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้าที่ 83 ล าดับท่ี 16 งบประมาณตั้งไว้ 240,000.-บาท 

 การด าเนินการเกี่ยวกับแบบแปลนงานก่อสร้างดังกล่าว จ าเป็นต้องมีแบบรูป
รายการงานก่อสร้างท่ีผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและ
จ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการด้วย ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และอาจจะ
ไม่แล้วเสร็จได้ทันตามระยะเวลาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าวข้างต้น  
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เ พ่ื อ จ ะ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ใ น ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ต่ อ ไ ป  เ ป็ น ไ ป ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561   
 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี    
 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ได้ ไม่ เกิน อีกหนึ่ งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจาก
เงินดังกล่าวให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมขอมติ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 หน่วยงานกองช่าง  โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็ก เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง งบประมาณ 240,000.-บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ จ านวน  8  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน   -  เสียง 
 3. งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
  3.2.2 โครงการต่อเติมอาคารเพ่ือใช้ส าหรับห้องควบคุมระบบเสียงไร้สายและ

ตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 160,000.-บาท 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ กองช่างมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินโครงการต่อ

เติมอาคารเพื่อใช้ส าหรับห้องควบคุมระบบเสียงไร้สายและตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด 
CCTV เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเพื่อใช้ส าหรับห้องควบคุมเครื่องเสียงและ
ตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการต่อเติมอาคารส านักงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 9.00 เมตร พร้อมย้ายระบบควบคุมเครื่องเสียงและกล่องวงจรปิด CCTV 
ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย  
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 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ก าหนด 

เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 126 ล าดับท่ี 12 งบประมาณต้ังไว้ 160,000.-
บาท  การด าเนินการเกี่ยวกับแบบแปลนงานก่อสร้างดังกล่าว จ าเป็นต้องมีแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างท่ีผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการด้วย 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และ
อาจจะไม่แล้วเสร็จได้ทันตามระยะเวลาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงมี
ความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อจะ
ได้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   

  ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง
ปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมขอมติ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 หน่วยงานกองช่าง โครงการต่อเติมอาคารเพ่ือใช้ส าหรับห้องควบคุม
ระบบเสียงไร้สายและตู้ควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง งบประมาณ 160,000.-บาท 
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ จ านวน  8  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน   -  เสียง 
 3. งดออกเสียง จ านวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่ค้างพิจารณา 
 4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระท่ีสอง/การแปรญัตติ) 
ประธาน ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 

3 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระท่ีหนึ่ง 
ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติในเวลา 14.00 น. โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือรวบรวมค า
แปรญัตติและพิจารณารายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ.2563 โดยให้ผู้ เสนอค าแปรญัตติ  เสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 
16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือมีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 กรรมการแปรญัตติ จึงมีมติให้คงร่างเดิม ตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ได้เสนอ และที่ประชุมได้รับหลักการไว้แล้ว 

ประธาน ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
นายพนมกร กันตังกลุ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ ตามท่ี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ได้มอบหมายให้กรรมการแปร

ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
นั้น 
บัดนี้  กรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  มีผลดังนี้ 

 ข้อ ๑. ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย    ไม่มีผู้แปรญัตต ิ  ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ ๒. บันทึกหลักการและเหตุผล   ไม่มีผู้แปรญัตต ิ     ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่าย       ไม่มีผู้แปรญัตต ิ     ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ ๔. รายละเอียดงบประมาณ   ไม่มีผู้แปรญัตต ิ     ไม่มีการแก้ไข 

ทั้งนี้   กรรมการแปรญัตติมีความเห็นว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมควร
น าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือพิจารณาลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

ประธาน เมื่อประธานกรรมการแปรญัตติ  ได้รายงานการแปรญัตติร่ างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สภาฯ ทราบแล้ว ปรากฏ
ว่า ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอค าแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการ
แปรญัตติ จึงมีมติให้คงร่างเดิม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ได้
เสนอ และที่ประชุมได้รับหลักการไว้แล้ว  
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เป็นอันว่าในวาระที่สองไม่มีการขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะ
ลงมติเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นด้วยกับกรรมการแปรญัตติ ให้ยืนยันตามร่าข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้คงร่างเดิม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ได้เสนอ และ
ที่ประชุมได้รับหลักการไว้แล้ว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ  จ านวน     8   เสียง 
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน     1   เสียง (ประธานสภาฯ) 

4.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระท่ีสาม/การลงมติ)   

ประธาน ต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่สาม/การลงมติ) ซึ่ง
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ  จ านวน       8  เสียง 
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน       -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน       1  เสียง (ประธานสภาฯ)   
ประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้เสนอ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
และเสนอนายอ าเภอเพ่ืออนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อพูดคยุหรือสอบถามอีกหรือไม่ 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  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 เม่ือ
วันที่ 25 กันยายน 2562. 
 
 

(ลงชื่อ)       ประทีป  ทองชู        . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


