
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2562 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 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. 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. 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. นายพนมกร  กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 1 ลาป่วย 
  

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 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ขอขยายเวลาประชุมสภาสมัย 
วิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและ
เรื่องอ่ืนๆ ระหว่างวันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2562 นั้น อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
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พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 นายอ าเภอกันตัง จึง
ให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2562 มีก าหนด 15 วัน  
1.2 ตามที่ กระผม ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาปัญหาการด าเนินงานกิจการ
สภาท้องถิ่นท่ีผ่านมา เพ่ือพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ 
โรงแรมเดอะทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น กล่าวโดยสรุป เช่น 
1. เห็นควรแก้ไขระเบียบ/ กฎหมาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล) มีกองกิจการสภาโดยมีเจ้าหน้าที่ พร้อม
เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนห้องท างานแยกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน 
2. การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยการอบรมสัมมนาสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจข้อระเบียบ กฎหมาย  
3. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กองกิจการสภาอัตราร้อยละ 1 
เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นน าไปบริหารจัดการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับพ่ีน้องประชาชน 
4. ต้องมีห้องประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ (รูปแบบที่นั่งคล้ายสภา
ผู้แทนราษฎร) แยกจากห้องประชุมทั่วไป เพื่อให้มีเกียรติและคงความศักดิ์สิทธิ์
ของสภาท้องถิ่น 
5. เพิ่มค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นต้น 

ที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ได้ส่งให้ท่าน
แล้วนั้น โปรดได้ตรวจความถูกต้องด้วย มีผู้ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 

ประธาน เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง  
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 
 3.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หน่วยงานกองคลัง เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ ดังนี้  
 3.1.1 จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 3,000.-บาท 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน  กองคลัง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000.-บาท ซึ่งมียอดเงิน
คงเหลือ 146,000.-บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
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 ส านักงาน รายการจัดซื้อเก้าอ้ี ตั้งไว้ 3,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี

ท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 56 ซ.ม. ลึกไม่น้อยกว่า 58 ซ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 85 
ซ.ม. จ านวน 2 ตัว ตามราคาที่จ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด เหตุผลเพราะ เพ่ือ
รองรับพนักงานส่วนต าบลที่มาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ต าแหน่งอื่นภายในกองคลัง 

ข้อพิจารณา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย หรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายฯ บ้างหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานกองคลัง เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่า
จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 3,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -  เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -  เสียง 
 3.1.2 จัดซื้อโต๊ะท างาน  จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 10,000.-บาท 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน  กองคลัง  ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000.-บาท   ซึ่งมียอดเงิน
คงเหลือ 146,000.-บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการจัดซื้อโต๊ะ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
เหล็ก ขนาด 4 ฟุต  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1,229 ม.ม. ลึกไม่น้อยกว่า 669 
ม.ม. สูงไม่น้อยกว่า 750 ม.ม. จ านวน 2 ตัว ตามราคาที่จ าหน่ายทั่วไปใน
ท้องตลาด เหตุผลเพราะ เพ่ือรองรับพนักงานส่วนต าบลที่มาบรรจุแต่งตั้งใน
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ต าแหน่งอ่ืนภายในกอง
คลัง 

ข้อพิจารณา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย หรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายฯ บ้างหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ 



- 4 - 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานกองคลัง เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่า
จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว  เป็นเงิน 10,000.-บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -  เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -  เสียง 
 3.1.3 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 2 ใบ เป็นเงิน  17,000.-บาท 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน กองคลัง  ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000.-บาท ซึ่งมียอดเงิน
คงเหลือ 146,000.-บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตั้งไว้ 17,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1,490 ม.ม. ลึกไม่น้อยกว่า 
406 ม.ม. สูงไม่น้อยกว่า 1,830 ม.ม. จ านวน 2 ใบ ตามราคาที่จ าหน่าย
ทั่วไปในท้องตลาด เหตุผล เนื่องจากกองคลังมีเอกสารจ านวนมาก และมีตู้
เหล็กเก็บเอกสารไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณครับ  

ข้อพิจารณา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย หรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายฯ บ้างหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานกองคลัง เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่า
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 2 ใบ เป็นเงิน  17,000.-บาท  โปรดยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน  9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -  เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -  เสียง 
 3.2 พิจารณาอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม 
 ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองรายจ่ายที่จ าเป็น ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562   
 ยอดเงินสะสมที่มีทั้งหมด                               16,511,176.88 บาท 
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 เงินสะสมที่น าไปใช้ได้                                  15,528,275.88 บาท 
 ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  3,842,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน           11,686,275.88 บาท 
 ส ารองงบบุคลากร                                        2,190,000.00 บาท 
 ส ารองร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   3,600,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใชจ้่ายได้                      5,896,275.88 บาท 
ประธาน เนื่องจากท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติโดยให้สภาพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงิน 

สะสม จ านวน 16 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,774,000. -บาท (สี่ล้าน
เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่ พันบาทถ้วน) กระผมจึงขอให้ท่านนายกฯ ได้ชี้ แจง
รายละเอียด ทั้ง 16 โครงการ หลังจากที่นายกฯ ได้ชี้แจงเสร็จแล้ว สมาชิกฯ 
ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือข้อสอบถามรายละเอียดโครงการใด ก็ขอเชิญได้ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน เนื่องจากงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับอนุมัติมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ตลอดจนนโยบายที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) ประกอบกับมีเงินสะสมคงเหลือที่น าไปใช้จ่ายได้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,896,275.88 บาท และสามารถจ่ายเงินสะสม
ได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้  โดยผู้บริหารจึงขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2562  
จ านวน 16 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,774,000.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ด
หมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ดังนี้ 

 3.2.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High 
Mast บริเวณสะพานน้ าผึ้ง หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ประมาณการตั้งไว้ 499,000.-บาท  

 - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast บริเวณสะพานน้ าผึ้ง หมู่ที่ 6 
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
High Mast ชนิดกลม สูง 15.00 เมตร โคมไฟ 400 วัตต์ แมททัลอัลไลต์ 6 
โคม จ านวน 1 ต้น ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย  และปักป้าย
โครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ ระยะด าเนินการ 60 วัน ประมาณการตั้งไว้ 499,000.-
บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562  
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และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2562 ล าดับที่ 1  

 เหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างในยามค่ าคืน อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุ แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปครับ 

 

 3.2.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สายกันตังใต-้บางแรด บริเวณโค้งร าวง หมู่ที่ 3 ต าบลกันตัง
ใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้ 495,000.-บาท  

 - โครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายกันตังใต้-บาง
แรด บริเวณโค้งร าวง หมู่ที่ 3 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดย
ท าการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ระยะทาง 75.00 เมตร 
ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จ านวน 1 
ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ระยะ
ด าเนินการ 120 วัน ประมาณการตั้งไว้ 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ล าดับที่ 1 

 เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร
มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมี
ความจ าเป็นต้องขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

 

 3.2.3 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยจุฬาวิลล์ หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณ
การตั้งไว้  482,000.-บาท  

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจุฬาวิลล์ หมู่ที่ 6 ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร พร้อม
ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จ านวน 1 
ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ก าหนด 
ระยะด าเนินการ 60 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 59 ล าดับ 2 ประมาณการตั้งไว้ 482,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แก้ไข) ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 59 ล าดับที่ 2
เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร
มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือแกไ้ขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 
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3.2.4 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านซวด หมู่ที่ 3 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณ
การตั้งไว้ 364,000.-บาท 

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านซวด หมู่ที่ 3 ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อม
ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จ านวน 1 
ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ก าหนด 
ระยะด าเนินการ 60 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 73 ล าดับ 57 ประมาณการตั้งไว้ 364,000 บาท (สามแสนหกหมื่นสี่
พันบาทถ้วน) เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แก้ไข) ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 73 ล าดับที่ 57 

 เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร
มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมี
ความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

 

 3.2.5 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายไข่ หมู่ที่  2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ประมาณการตั้งไว้  195,000.-บาท   

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไข่ หมู่ที่ 2 ต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 294.00 ตารางเมตร พร้อมปัก
ป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ก าหนด 
ระยะด าเนินการ 60 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้าที่ 72 ล าดับ 52 ประมาณการตั้งไว้ 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ. 2562 และเป็นไปต าม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 72 ล าดับที่ 52 

 เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร
มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมี
ความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

 

 3.2.6 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายเด็น หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ประมาณการตั้งไว้  498,000.-บาท 

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเด็น หมู่ที่ 5 
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ถนนกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 
234.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 819.00 ตารางเมตร  
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 พร้อมปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จ านวน 

1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้
ก าหนด ระยะด าเนินการ 60 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้าที่ 80 ล าดับ 77 ประมาณการ 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ. 2562 และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 80 ล าดับที่ 77 

 เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร
มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมี
ความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไป 

 

 3.2.7 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านยายแดง หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ประมาณการตั้งไว้  230,000.-บาท   

 - โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายแดง หมู่ที่ 2 
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ทางเท้ากว้าง 2.00 เมตร ยาว 
183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 366.00 ตาราง
เมตร พร้อมปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร 
จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ก าหนด ระยะด าเนินการ 60 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้าที่ 72 ล าดับ 53 ประมาณการตั้งไว้ 230,000 บาท 
(สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 72 ล าดับที่ 53 

 เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร
มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมี
ความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไป 

 

 3.2.8 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงท่อลอดถนน ถนน
สายกันตังใต้-บางแรด ที่ กม. + 2.500 หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้  116,000.-บาท 

 - โครงการปรับปรุงท่อลอดถนน ถนนสายกันตังใต้ -บางแรด ที่ กม. + 
2.500 หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 1. ท าการปรับปรุงท่อเดิมที่หลุดร่วง ยกกลับมาวางใหม่ 
 2. ท าการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก กันน้ าเซาะที่ปลายท่อ  
 3. ทิ้งหินใหญ่คละบริเวณปากท่อ และเรียงหินใหญ่คละบริเวณตลิ่ง 
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 4. ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จ านวน 1ป้าย 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ระยะ
ด าเนินการ 60 วันประมาณการตั้งไว้ 116,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหก
พันบาทถ้วน) เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ล าดับที่ 3 

 เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือแก้ไขปัญหาความท่วมขังและป้องกันการกัดเซาะ
ของกระแสน้ าซึ่งอาจส่งผลให้ดินพังทลายได้ แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

 

 3.2.9 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงท่อลอดถนน ปาก
ซอยห้วยตาแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการ
ตั้งไว้  64,000.-บาท    

 - โครงการปรับปรุงท่อลอดถนน ปากซอยห้วยตาแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลกันตัง
ใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ท าการรื้อท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิมออก 
 2. ท าการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.80 เมตร (มอก.) 

จ านวน 8.00 ท่อน  
 3. ท าการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก กันน้ าเซาะที่ปลายท่อ 
 4. ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย 
 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ระยะ

ด าเนินการ 60 วัน ประมาณการตั้งไว้ 64,000 บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ล าดับที่ 2 

 เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือแก้ไขปัญหาความท่วมขังและป้องกันการกัดเซาะ
ของกระแสน้ าซึ่งอาจส่งผลให้ดินพังทลายได้ แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

 

 3.2.10 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกันตังใต ้- บางแรด หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ต าบลกันตัง
ใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้  151,000.-บาท   

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกันตังใต้ - บาง
แรด หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการ
ก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดรางกว้าง
ภายใน 0.80 เมตร ผนังราง หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร   ยาว 8.00 
เมตร จ านวน 2 จุด ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ
ถาวร จ านวน 1 ป้าย  
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 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ระยะ

ด าเนินการ 60 วัน ประมาณการตั้งไว้ 151,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่ง
พันบาทถ้วน)เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ล าดับที่ 6 

 เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการระบายน้ า แก้ไขปัญหา
ความท่วมขังบ้านเรือนให้กับประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

 

 3.2.11 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านออก หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง ประมาณการตั้งไว้  499,000.-บาท  

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านออก หมู่ที่  6 
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการก่อสร้างรางระบาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบรางเปิด) ขนาดรางกว้างภายใน 0.80 เมตร ผนังราง 
หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00-1.20 เมตร ยาว 135.00 เมตร ปักป้าย
โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ระยะ
ด าเนินการ 120 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 
หน้าที่ 68 ล าดับ 40 ประมาณการตั้งไว้ 499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้า
พันบาทถ้วน) เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แก้ไข) ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 68 ล าดับที่ 
40 

 เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการระบายน้ า แก้ไขปัญหา
ความท่วมขังบ้านเรือนให้กับประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

 

 3.2.12 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางนา หมู่ที่ 4 ต าบลกันตังใต้  อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง ประมาณการตั้งไว้  379,000.-บาท 

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางนา หมู่ที่ 4 
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการก่อสร้างรางระบาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คูรางตื้น) ขนาดรางกว้างภายใน 0.40 เมตร ผนังราง 
หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 140.00 เมตร และท าการ
ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตโดยรื้อผิวทางคอนกรีตที่ทรุดตัวออก และเทคอนกรีต
ผิวทางใหม่ ยาว 15.70 เมตร ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และ
ปักป้ายโครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ 
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 บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ระยะด าเนินการ 90 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่  78 ล าดับ 71 ประมาณการตั้งไว้ 
379,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นไปตาม พรบ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (แก้ไข) 
ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 78 ล าดับที่ 71 

 เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการระบายน้ า แก้ไขปัญหา
ความท่วมขังบ้านเรือนให้กับประชาชน แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

 

 3.2.13 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างห้องน้ า - ส้วม 
เกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการตั้ง
ไว้  210,000.-บาท   

 - โครงการก่อสร้างห้องน้ า - ส้วม เกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 ต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการก่อสร้างห้องน้ า - ส้วม ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 4.50 เมตร พร้อมปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ก าหนด ระยะด าเนินการ 120 วัน  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 69 ล าดับ 44 ประมาณการ
ตั้งไว้ 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 
69 ล าดับที่ 44 

 เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึง
มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไป 

 

 3.2.14 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งราวกั้นทางโค้ง 
Guard rail ถนนสายกันตังใต้ - บางแรด หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้  447,000.-บาท 

 - โครงการติดตั้งราวกั้นทางโค้ง Guard rail ถนนสายกันตังใต้ - บางแรด 
หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 1. บริเวณโค้งตาสา หมู่ที่ 2 ความยาว 56.00 เมตร 
 2. บริเวณโค้งป่าช้าจุปะ หมู่ที่ 3 ความยาว 52.00 เมตร 
 3. บริเวณโค้งร าวง หมู่ที่ 3 ความยาว 72.00 เมตร 
 4. ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร จ านวน  

1 ป้าย  
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 รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบเลขที่ ทถ-3-201  แผ่นที่ 68 ระยะด าเนินการ 45 วัน ประมาณการตั้ง
ไว้ 447,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2562 ล าดับที่ 7 

 เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและลดอันตรายจากการใช้
เส้นทางบริเวณโค้งดังกล่าวให้กับประชาชนผู้ ใช้ เส้นทาง แต่ เนื่องจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

 

 3.2.15 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับภูมิทัศน์ริมถนน ถนน
สายหัวหาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรั ง ประมาณ
การตั้งไว้  101,000.-บาท 

 - โครงการปรับภูมิทัศน์ริมถนน ถนนสายหัวหาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลกันตัง
ใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการถากถางและปรับแต่งกิ่งไม้ริมถนน 
(ขนทิ้ง) กว้างข้างละ 2.00 เมตร ความยาว 2,000.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว้า 8,000.00 ตารางเมตร และท าการซ่อมแซมผิวทางด้วยวัสดุคัด (หินผุ)     
ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และปักป้ายโครงการถาวร จ านวน 1 
ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ระยะ
ด าเนินการ 30 วัน ประมาณการตั้งไว้ 101,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพัน
บาทถ้วน) เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 ล าดับที่ 5 

 เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือปรับภูมิทัศน์ริมถนนสายหัวหาดใหญ่ให้มีความ
สวยงาม และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้เส้นทางแต่เนื่องจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

 

 3.2.16 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับภูมิทัศน์ริมถนน ถนน
สายกันตังใต้-บางแรด หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใต ้อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ประมาณการตั้งไว้  44,000.-บาท   

 - โครงการปรับภูมิทัศน์ริมถนน ถนนสายกันตังใต้-บางแรด หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 5 
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ถากถางวัชพืชและล้มไม้ริมทางและคูระบายน้ า (ขนทิ้ง) กว้าง 8.00 เมตร 
ความยาว 250.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว้า 2,000.00 ตารางเมตร  

 2. ถากถางวัชพืชริมทางและคูระบายน้ า (ขนทิ้ง) กว้าง 2.00 - 5.00 เมตร 
พร้อมท าการรื้อท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิม (วางกลับปรับระดับ
ใหม่) จ านวน 4 จุด รวมระยะทาง 180.00 เมตร  

 3. ปักป้ายโครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย  



- 13 - 
 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ระยะ

ด าเนินการ 30 วัน ประมาณการตั้งไว้ 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ล าดับที่ 4 

 เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือปรับภูมิทัศน์ริมถนนสายกันตังใต้ – บางแรด หมู่
ที่ 3, หมู่ที่ 5 ให้มีความสวยงาม และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้เส้นทาง แต่
เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

นายกฯ ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่านครับ ผมได้ชี้แจงรายละเอียด
โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 16 โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ท่านไปศึกษาล่วงหน้าแล้ว และขอ
เรียนเพ่ิมเติมว่าแบบแปลนโครงการ ทางวิศวกรได้ลงนามรับรองแบบแปลน
เรียบร้อยแล้วครับ   

ประธาน เมื่อท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 16 
โครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามขอ
เชิญครับ 

ประธาน ผมในฐานะสมาชิกฯ หมู่ที่ 3 ขอสอบถามข้อ 3.2.13 โครงการก่อสร้างห้องน้ า 
- ส้วม เกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 ต าบลกันตังใต้ อนาคตเกาะเนรมิตจะมีการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ขอฝากท่านนายกฯ ช่วยดูเรื่องความเหมาะสมของพ้ืนที่ใน
การจัดตั้งห้องน้ า – ห้องส้วม ด้วยครับ  

ประธาน ขอเชิญท่านอัศวิน สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 ครับ 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่านครับ โครงการที่ขออนุมัติจ่าย 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ขาดเงินสะสมทั้งหมดได้บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี 

ขอชื่นชมฝ่ายบริหารที่ได้มองอนาคตเพ่ือแก้ปัญหา ลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง และขอฝากเรื่องห้องน้ า – ห้องส้วม เกาะเนรมิต หมู่
ที่ 1 ว่าเมื่อสร้างห้องน้ าไปแล้ว จะน าน้ าสะอาดจากไหนมาใช้ เมื่อมีห้องน้ า – 
ห้องส้วม หากไม่มีน้ าสะอาดใช้ก็ไร้ประโยชน์ครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านประธานสภาฯ และ

ท่านอัศวิน สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 ได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับห้องน้ า – ห้องส้วม 
เกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 ผมขอเรียนว่าในแผนงานอนาคตได้มีการวางโครงการปรับ
ภูมิทัศน์เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวนานกว่าจะได้
ด าเนินการ ห้องน้ าที่มีอยู่ก็คับแคบ ส าหรับน้ าสะอาดก็จะมีการล าเลียงลงไปใน
เกาะ หรือมีภาชนะเก็บน้ าไว้ในเกาะเนรมิต เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปครับ  

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปรายหรือสอบถามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 16 โครงการข้างต้นแล้ว  
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 ผมได้นับสมาชิกฯ ผู้เข้าประชุมแล้ว ปรากฏว่ามีสมาชิกฯ นั่งอยู่ภายในห้องประชุม

สภาฯ ณ ตอนนี้ครบองค์ประชุม ผมจะด าเนินการขอมติที่ประชุมเป็นราย
โครงการ ดังนี้ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.1 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast บริเวณสะพานน้ าผึ้ง หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้ 499,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.2 โครงการขยายผิว

จราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายกันตังใต้-บางแรด บริเวณโค้งร าวง 
หมู่ที่  3 ต าบลกันตังใต้  อ า เภอกันตัง จั งหวัดตรัง  ประมาณการตั้ ง ไว้ 
495,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.3 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจุฬาวิลล์ หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้  482,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.4 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านซวด หมู่ที่ 3 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้ 364,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.5 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไข่ หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้  195,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
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ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.6 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเด็น หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้  498,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.7 โครงการก่อสร้าง

ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายแดง หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้  230,000.-บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.8 โครงการปรับปรุง

ท่อลอดถนน ถนนสายกันตังใต้-บางแรด ที่ กม. + 2.500 หมู่ที่ 2 ต าบลกันตัง
ใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้  116,000.-บาท โปรดยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.9 โครงการปรับปรุง

ท่อลอดถนน ปากซอยห้วยตาแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง ประมาณการตั้งไว้  64,000.-บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.10 โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกันตังใต้  - บางแรด หมู่ที่ 
2, หมู่ที่  3 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  ประมาณการตั้งไว้  
151,000.-บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
 
 



- 16 - 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.11 โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านออก หมู่ที่ 6 ต าบลกันตัง
ใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้  499,000.-บาท โปรดยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.12 โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางนา หมู่ที่ 4 ต าบลกันตังใต้  
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้  379,000.-บาท โปรดยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.13 โครงการ

ก่อสร้างห้องน้ า - ส้วม เกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้  210,000.-บาท  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.14 โครงการติดตั้ง

ราวกั้นทางโค้ง Guard rail ถนนสายกันตังใต้ - บางแรด หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3  
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้  447,000.-บาท    
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.15 โครงการปรับภูมิ

ทัศน์ริมถนน ถนนสายหัวหาดใหญ่ หมู่ที่  5 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้  101,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
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ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.2.16 โครงการปรับภูมิ

ทัศน์ริมถนน ถนนสายกันตังใต้-บางแรด หมู่ที่  3,หมู่ที่  5 ต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้  44,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   9  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 - ไม่มี 
ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อพูดคุยหรือฝากปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนใน

พ้ืนที่ ขอเชิญครับ 
ประธาน ขอเชิญท่านอัศวิน สมาชิกฯ หมู่ที่ 5 ครับ 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่านครับผมขอขอบคุณท่านนายกฯ  
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ที่ได้เสนอโครงการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน

ในพ้ืนที ่และกระผมขอฝากฝ่ายบริหาร จ านวน 2 เรื่อง ดังนี ้
 1. โครงการปรับภูมิทัศน์ข้างถนนห้ามน าไม้ออกนอกพ้ืนที่ 
 2. ขอฝากโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่สภาฯ ได้อนุมัติไปทั้ง 16 โครงการ เมื่อ

ด าเนินการต้องมีผลกระทบบ้าง ขอฝากฝ่ายบริหารช่วยประสานการด าเนิน
โครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่านครับ ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบดังนี้ ครับ 
 1. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผมได้เข้าพบโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดตรัง คนใหม่ เพ่ือติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณ
หลังบ้านนายสุลัยหมาน เตะตู หมู่ที่ 5 และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
พังบริเวณริมเขื่อนข้างสะพานเกาะเคี่ยม – แตะหร า หมู่ที่ 4 เบื้องต้น ท่านจะ
ลงพืน้ที่เพ่ือตรวจสอบสภาพปัญหาความเดือดร้อนด้วยตนเอง 

 2. ขอตอบในประเด็นของโครงการปรับภูมิทัศน์ส าหรับต้นไม้ที่จะโค่นลงนั้น 
หากเป็นบริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชนหัวหาดใหญ่ เราไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่
ต้นไม้สองข้างถนน ผมก็ได้สอบถามไปยังผู้น าฝ่ายปกครองท้องที่ว่ามีความ
ประสงค์จะใช้ไม้เพ่ือน าไปใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือไม่ หากประสงค์ก็
สามารถน าไมไ้ปได้แตเ่พ่ือการสาธารณประโยชน์เท่านั้น  

 3. ผลกระทบเมื่อลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการผมคิดว่าอาจจะมีบ้าง แต่เบื้องต้น
ก่อนที่จะน าโครงการต่างๆ เข้าสภาฯ ก็ได้พูดคุยท าความเข้าใจกับบุคคลใน
พ้ืนที่แล้ว หากเกิดผลกระทบขึ้นมาจริงๆ ก็ต้องประสานแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
โครงการได้เดินต่อไป   



- 18 - 
 4. โครงการที่ได้เสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 
  1. โครงการขยายเขตถนนบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 2 ซึ่งขอขยายข้างละ 1.50 เมตร 
  2. โครงการขยายเขตถนนบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ช่วงบ้านบางแรดไปจดสะพาน 
  3. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันตังใต้ 
 5. ถนนซอยบ้านตกได้เร่งรัดผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการลงทะเบียนทาง

หลวงท้องถิ่นให้เสร็จเรียบร้อยภายในสิ้นปีนี้เพ่ือที่จะได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างต่อไป 

 6. การจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าประชาพิจารณ์ในการยกฐานะ
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็น เทศบาลต าบลกันตังใต้ ซึ่ งได้
ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 
2 ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลกันตังใต้ ยังคงเหลือหมู่ที่ 
3, หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 6 จะลงพ้ืนที่ในช่วงเดือน ธันวาคม นี้ครับ 

ประธาน เรื่องการประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งทราบว่าได้มีการโอนเงิน
เข้าบัญชีแล้ว ผู้สูงอายุบางรายอาจยังไม่ทราบ ผมขอฝากทา่นนายกฯ ด้วยครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อพูดคุยหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุม  
 

เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 
 

    (ลงชื่อ)        อรพินท์  บุษบา       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวอรพินท์  บุษบา) 
           เลขานุการสภา อบต.กันตังใต ้
 
 

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 4 ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 . 
 
 

(ลงชื่อ)       ประทีป  ทองชู      . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต้ 


