
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 

วันที่ 30 ตุลาคม 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  

 

ผู้ไม่มาประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายปราโมทย์  เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2 ลากิจส่วนตัว 
2. นายสุทัศน์  ทับเที่ยง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6 ลากิจส่วนตัว 

 
  

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

วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 
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ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  
 ที่ได้ส่งให้ท่านแล้วนั้น โปรดได้ตรวจความถูกต้องด้วย มีผู้ใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง

หรือไม ่
ประธาน เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง  
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 
 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

(แก้ไข) ครั้งที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกันตังใต้ มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขโครงการพัฒนาบางโครงการที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ให้ถูกต้องเหมาะสมใน
การด า เ นิ น โ คร งการตามอ าน าจหน้ า ที่  ป ระกอบกั บตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นและแก้ไขปญญหาใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปญจจุบัน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ท่านไปศึกษาล่วงหน้าแล้วครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

(แก้ไข) ครั้งที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ โปรดยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง 
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน  -   เสียง 
 3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกันตังใต้ มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการเพ่ือด าเนินการให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปญจจุบัน สภาพปญญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  
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 แต่เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/ โครงการของ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปญญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างองค์กร
ภาครัฐ และเพ่ือเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับ
งบประมาณตามโครงการที่จะด าเนินการ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น โดย
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
รองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งเป็นกรอบในการจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ท่านไปศึกษาล่วงหน้าแล้วครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ โปรดยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง 
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน  -   เสียง 
 3.3 พิจารณาอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม 
 ยอดเงินสะสมที่มีทั้งหมด                               11,644,888.19 บาท 
 เงินสะสมที่น าไปใช้ได้   8,380,950.87 บาท 
 ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  3,047,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้   5,333,950.87 บาท 
 ส ารองงบบุคลากร   1,200,000.00 บาท 
 ส ารองร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   3,000,000.00 บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้              1,133,950.87 บาท 

โดยให้สภาพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 795,000.-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 ประธาน ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  795,000.-บาท จึงขอให้ท่าน
นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการทั้งหมดแล้ว หากสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อ
อภิปรายหรือสอบถามก็ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ก่อนที่ผมจะชี้แจง

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 2 โครงการ ผมขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯ เพ่ือให้ท่านเลขานุการสภาฯ ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ ได้ชี้แจงหนังสือการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ครับ 
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ประธาน ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 
เลขานุการสภาฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง 
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยรัฐบาลมี
นโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก าหนดมาตรการหลายมาตรการ 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการแก้ไขปญญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถน าเงินสะสม
มาใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ได้อย่ างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้
ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 
ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2. ด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5. 
ด้านการศึกษา และอาศัยอ านาจตามความในข้อ 89/1 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงิน
สะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงสถานะ
ทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น  ส าหรับกรณีที่จะจ่ายขาดเงินสะสม
หลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ก็เป็นการด าเนินการตามปกติ  ซึ่งอ าเภอ
กันตังได้มีประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 
2562 ก าหนด 15 วัน ค่ะ 

ประธาน ตามที่เลขานุการสภาฯ ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้ชี้แจง
หนังสือการจ่ายขาดเงินสะสมไปให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น  ผมขอเชิญท่าน
นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ระเบียบวาระการ
ประชุม 3.3.1 และ 3.3.2 ครับ  

 3.3.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการจัดซื้อถังขยะ โดยจัดซื้อถัง
ขยะทั่วไปแบบมีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จ านวน 180 ถัง 
ประมาณการตั้งไว้  300,000.-บาท 

นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่านครับ โครงการจัดซื้อถังขยะโดย
จัดซื้อถังขยะทั่วไปแบบมฝีาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จ านวน 180 ถัง  
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 (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

หน้าที่ 113 ล าดับ 8 ประมาณการตั้งไว้ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจากถังขยะที่ใช้อยู่ในปญจจุบันเป็นถังขยะที่ไม่มี

ฝาปิด เมื่อเข้าสู่หน้าฝนท าให้ถังขยะได้เก็บกักปริมาณน้ าฝนเข้าไปมาก เป็นเหตุ
ให้ปริมาณขยะมีน้ าหนักเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม การช าระเงินค่าขยะให้กับเทศบาล
เมืองกันตังก็เพ่ิมขึ้นเกือบเท่าตัวของปริมาณขยะ หากมีถังขยะแบบมีฝาปิดก็
สามารถลดปญญหาดังกล่าวได้ อีกท้ังสุนัขก็ไม่สามารถไปคุ้ยเขี่ยถังขยะได้ครับ 

 3.3.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งเสียงตามสายภายใน
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประมาณการตั้งไว้ 495,000.-บาท  

 - โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
โดยด าเนินการ ดังนี้  

 (1) ติดตั้งเครื่องขยายเสียงชนิดเพาเวอร์มิกเซอร์ใช้ในระบบเสียงตามสายขนาด
ก าลังขยาย 1,800 วัตต์ MP3 USB จ านวน 3 เครื่อง 

 (2) ติดตั้งเครื่องขยายเสียงชนิดเพาเวอร์มิกเซอร์ในระบบเสียงตามสายขนาด
ก าลังขยาย 1,000 วัตต์ MP3 USB จ านวน 1 เครื่อง 

 (3) เครื่องเล่น DVD จ านวน 1 เครื่อง 
 (4) ไมโครโฟนไดนามิคชนิดตั้งโต๊ะพร้อมขาตั้ง จ านวน 2 ชุด 

(5) สายน ากระแสไฟฟ้า ขนาด 0.9 mm ชนิดมีสายสลิงพร้อมอุปกรณ์ยึดสาย
น ากระแสไฟฟ้า จ านวน 17,100 เมตร 
(6) ล าโพง HORN ขนาด 15 นิ้ว 120 วัตต์ พร้อมหม้อแปลงระบบ Voit 
Line จ านวน 56 ชุด 
(7) ปรับปรุงแก้ไขชุดรับลูกข่ายเดิมให้เข้าระบบเสียงตามสายใหม่ จ านวน 26 
ชุด 
(8) ค่าด าเนินการแก้ไขและติดตั้งระบบเสียงตามสายทั้งระบบ  จ านวน 1 
ระบบ ระยะด าเนินการ 60 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 หน้าที่ 106 ล าดับ 3 ประมาณการตั้งไว้ 495,000.-บาท (สี่แสนเก้า
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
เหตุผลและความจ าเป็น  เดิมทีองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้มีการ
ติดตั้งเสียงไร้สายภายในต าบล แต่เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา และที่ราบ
ลุ่ม ท าให้สัญญาณส่ง – รับ ไม่เสถียร บางครั้งมีคลื่นแทรกเสียงดังเข้าล าโพง 
ประชาชนมีการร้องขอให้มีการย้ายล าโพงออกไปบ้างและหลังจากนั้นไม่
สามารถใช้งานได้ จึงขอติดตั้งเสียงตามสายแทนเพ่ือจักได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอีกช่อง
หนึ่งด้วยครับ 

ประธาน เมื่อท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 2 โครงการ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือสอบถามขอเชิญครับ 

ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือสอบถามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 
2 โครงการข้างต้น ผมขอมติ 
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ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.3.1 โครงการจัดซื้อถัง

ขยะ งบประมาณ 300,000.-บาท โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   8  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อ 3.3.2 โครงการติดตั้ง

เสียงตามสายภายในต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  งบประมาณ 
495,000.-บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จ านวน   8  เสียง 
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จ านวน   -   เสียง 
ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ 
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่

ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 2 โครงการ และจะขอเชิญสมาชิกฯ เข้าประชุมเพ่ือ
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอีกครั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน เนื่องจากในวันที่  8 พฤศจิกายนนี้ผมอยู่ระหว่างการประชุม ณ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ขอเลื่อนการประชุมสภาฯ ไปวันอ่ืนได้หรือไม่  สมาชิกฯ ท่าน
ใดมีข้อพูดคุยหรือสอบถามขอเชิญครับ 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ หมู่ที่ 5 ครับ 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ผมขอหารือถึงการ 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ประชุมสภาฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน นี้ว่ามีการประชุมในช่วงเย็นหรือช่วงค่ า

ได้หรือไม่ และขอฝากกรณีการก าหนดราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย เช่น เครื่องเล่น DVD จ านวน 1 เครื่อง ราคา 2,000.-บาท ต้องดู
ด้วยว่ามี มอก.ด้วยหรือเปล่า เพราะหากไม่มี มอก.ราคาก็ย่อมต่างกันมาก เป็น
ต้น เรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจมีการยัดไส้กันได้ครับ 

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯ  
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ทุกท่าน ผมขอตอบประเด็น

ของสมาชิกฯ หมู่ที่ 5 ว่าขอบคุณที่ท่านให้ความเป็นห่วง  ส าหรับเรื่องการ
ก าหนดราคากลางหรือคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้มีระเบียบพัสดุก าหนด
หลักเกณฑ์การด าเนินการไว้ชัดเจน ไม่มีการปล่อยปละละเลยครับ และการ
ประชุมสภาฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ เพ่ือจะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอีก 
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 รอบนั้น เนื่องจากท่านประธานอยู่ระหว่างการเดินทางไปราชการซึ่งหาก

กลับมาก็ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ท่านรองประธานสามารถปฏิบัติหน้าที่แทน
ได้ครับ 

ประธาน เมื่อเป็นอย่างนั้นผมก็ขอฝากท่านรองประธานสภาฯ ด้วยครับ สมาชิกฯ ท่านใด
มีข้อพูดคุยหรือสอบถามอีกหรือไม่ 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  กนัตังกุล     กรรมการ 
            (นายจ านูญ  ทองชู)                                             (นายพนมกร  กันตังกุล) 
    สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2                             สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 1 
 
 
สภาได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  . 
 
 

(ลงชื่อ)       ประทีป  ทองชู      . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต้ 
 
 
 
 
 
 
 


