
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559 

วันท่ี 10  กุมภาพันธ์  2559 
เวลา  14.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นายประทีป  ทองชู ประธานสภา อบต.กันตังใต้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
2. นายอุดม  แซ่เลี้ยว รองประธานสภา อบต.กันตังใต้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
3. นางสาวอรพินท์   บุษบา เลขานุการสภา อบต.กันตังใต้  
4. นายนพดล  เสียงแก้ว สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 1  
5. นายพนมกร  กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 1  
6. นายปราโมทย์  เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2  
7. นายสมพงศ์  ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 3  
8. นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 4  
9. นายพานิช  มีเล็ก สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 4  

10. นายณรงค์  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6  
11. นายสุทัศน์  ทับเที่ยง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นายจ านูญ  ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2 ลาป่วย 
2. นายอัศวิน  นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5 ลากิจส่วนตัว 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

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. นางเย็นจิตร์  แซ่เลี้ยว ก านันต าบลกันตังใต้   
6. นายธีระศักดิ์  หวอตะเห เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 
เริ่มประชุม เวลา 14. 05 น. 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม เมื่อมีผู้มา
ประชุมครบองค์ประชุม จึงได้เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

/ระเบียบวาระ....... 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  

หลักสูตร “การประชุมสภาท้องถ่ินที่ถูกต้อง เทคนิคในการพิจารณาร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขอบเขตหน้าที่ของ อปท. หลักการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและเงินสะสม อ านาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
เทคนิคในการบริหารงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน และ
ข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน เพื่อมิให้ต้อง
รับผิด” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2559 ณ โรงแรมหาดใหญ่
ฮอลิเดย์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
  ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900.-บาท หากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านใด 
มีความประสงค์เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถแจ้งติดต่อเจ้าหน้าที่งาน
กิจการสภาฯ ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลา
ราชการ  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 

ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ได้
ส่งให้ท่านแล้วนั้น โปรดได้ตรวจความถูกต้องด้วย มีผู้ใดจะแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง
หรือไม่ 

นายปราโมทย์  เครือสุวรรณ ผมขอแก้ไขถ้อยค าในหน้าที่ 4จากค าว่า นายอุดม แซ่เลี้ยว รองประธานสภาฯ  
สมาชิกสภา อบต.ม.2 “ขอเสนอ นายปราโมทย์  เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3” ขอแก้ไข

เป็น “สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2”  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใด จะขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี

การแก้ไขหรือเพิ่มเติมแล้ว ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่เสนอ (เพื่อทราบ/ พิจารณา)  
 ๓.๑ ข้อปรึกษาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวัน 
 เริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปี และจ านวนวันของแต่ละสมัย  
 ประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๕9 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ  
นายสมพงศ์  ทองชู  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สมาชิกสภา อบต.ม.3  สามัญประจ าปี และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก  ของปี  

2559 คือ ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2559 ไปแล้ว นั้น ผมขอเสนอ
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2559 อีก 3 สมัย ดังนี้ 
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ระหว่างวันที่ 10 – 24 มิถุนายน 2559 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ระหว่างวันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2559 
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ระหว่างวันที่ 10 – 24 ธันวาคม 2559 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใด จะเสนออีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอมติ  
มติที่ประชุม เห็นชอบ                                                /3.2 ข้อปรึกษา ก าหนด.......  
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3.2 ข้อปรึกษาก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2560 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ  
นายสมพงศ์  ทองชู ผมขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2560 คือใน  
สมาชิกสภา อบต.ม.3 เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลาของสมัยประชุม ระหว่างวันที่ 10 – 24  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใด จะเสนออีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอมติ  
มติที่ประชุม เห็นชอบ  

3.3 ขอความเห็นชอบรับโอน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ 
Canon รุ่น MP 237 สีด า ติดตั้งอิ้งแท้งค์  จ านวน 1 เครื่อง  จาก นางสาว
โสภีดา  เป้าทอง  ซึ่งได้อุทิศให้องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เพื่อการใช้
งานของเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรรับโอน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการดังกล่าว  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี  
 1. เห็นชอบ     จ านวน  9  เสียง  
 2. ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -  เสียง  
 3. งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง  (ประธานสภาฯ)  

3.4 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 22 ของระเบียบฯ ในการสอดส่อง
และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ  
นายกฯ ขออนุญาตท่านประธาน ขอขยายความถึงอ านาจหน้าที่เพิ่มเติมว่า มีหน้าที่

ควบคุม ตรวจสอบงบประมาณจังหวัด ซึ่งกรรมการดังกล่าวมีความส าคัญมาก
เปรียบเสมือนองค์กรตรวจสอบ นอกจาก สตง. ปปช. ก็มีธรรมมาภิบาลจังหวัด
ในการควบคุมการท างานว่าโครงการที่ได้รับการอนุมัติได้ด าเนินการเป็นไปตาม
ธรรมาภิบาลจังหวัดหรือเปล่า 

นายณรงค์  ศรีประไพ ผมขอเสนอ นายพนมกร  กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  
สมาชิกสภา อบต.ม.6 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใด จะเสนออีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอมติ  
มติที่ประชุม เห็นชอบ  
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา  
 - ไม่มี  
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่   
 - ไม่มี  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องฝากฝ่ายบริหารหรือจะปรึกษาหารือ ขอเชิญ  

/นายอุดม....... 
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นายอุดม  แซ่เลี้ยว ชาวบ้านฝากขอบคุณนายกฯ ปลัดฯ และรักษาการผู้อ านวยการกองช่าง เรื่อง  
รองประธานสภาฯ การบุกเบิกถนนป่าชุมชนหัวหาดใหญ่ เขาบอกว่าการท ามาหากินคล่องตัวข้ึน 

ถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านนายกฯ ถมหินผุให้ด้วย ขอบคุณครับ 
นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน ความเดือดร้อนของชาวบ้านฝากมา เกี่ยวกับการซ่อมแซมท่อประปา 
สมาชิกสภา อบต.ม.4 พระราชด าริ หากมีการซ่อมในวันศุกร์อย่าปิดน้ า เพราะวันเสาร์ อาทิตย์ 

นักเรียนซักผ้า ชาวบ้านที่ท างานโรงงานก็หยุดซักผ้า หากปิดน้ าวันศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย์ไม่ได้ซ่อม มาซ่อมวันจันทร์ก็เป็นปัญหา เพราะไม่มีน้ า ฝากเรื่องนี้ไปยัง
ผู้บริหารด้วย 

ประธาน ปัญหาของหมู่ที่ 3 ซอยบ้านตกน้ าไหลไม่ทั่วถึง ขอฝากนายกฯ ช่วยดูด้วย 
สมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องจะปรึกษาหารืออีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญนายกฯ 

นายกฯ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้สมาชิกฯ ได้ทราบ ดังนี้  
 1. โครงการที่ผ่านมาทั้ง 6 หมู่บ้าน ทั้งที่มีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี และโครงการที่ผ่านการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่ บางโครงการได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ชาวบ้าน
ได้รับประโยชน์ เช่น โครงการขยายเขตท่อประปาโครงการพระราชด าริซอยไส
ใหญ่ เป็นต้น 

 2. ประชาคมหมู่บ้านควนมอง หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ ได้มีมติอนุมัติโอนมอบ
สระน้ าและระบบประปาไสใหญ่ให้ อบต.กันตังใต้ เข้าไปบริหารจัดการ ซึ่งจะน า
เรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภา อบต.กันตังใต้ในสมัยประชุมต่อไป 

 3. โครงการที่สภาฯ ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไป เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2558 จ านวน 15 โครงการ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือให้
ชะลอโครงการไว้ก่อน เพราะว่าให้ อบต.ทบทวนการด าเนินโครงการว่ามีความ
จ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหน ทาง อบต.ก็ได้ท าหนังสือยืนยันไปเหมือนเดิมว่า
เป็นความต้องการ ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จชาวบ้านก็ได้รับประโยชน์ 

 4. เรื่องไฟฟ้า จ านวน 44 จุด อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดจ้าง หากไม่พอ
ขอให้สมาชิกฯ ได้แจ้งเข้ามาได้ ครั้งต่อไปต้องมีการส ารวจการขยายเขตไฟฟ้า
ด้วย 

 5. น้ าประปาจากโครงการพระราชด าริจะมีการส ารวจและซ่อมท่อประปาที่
แตกอยู่เรื่อย ๆ เพื่อเป็นการใช้น้ าอย่างคุ้มค่าและประหยัดเพื่อให้เกิดการใช้น้ า
อย่างเพียงพอ 

 6. ขอความร่วมมือสมาชิกฯ ช่วยประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ เศษขยะอย่าง
ทิ้งในถัง ขยะประเภทใดสามารถน าไปขายได้ก็แยกไว้ ประเภทใดท าปุ๋ยได้ก็แยก
ไปอย่างรวมทุกประเภทมาทิ้งในถังขยะ เพราะเป็นการเพิ่มน้ าหนัก และเพิ่มเงิน
ในการช าระค่าขยะให้กับเทศบาลเมืองกันตังมากข้ึนด้วย 

 7. การจัดเก็บภาษีในปี 2559 มีการก าหนดท าเลพื้นที่ในการช าระภาษี
โรงเรือนและที่ดินใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงแต่ละท าเลที่มี
ค่าภาษีไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นการด าเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการเพื่อให้
การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน                         /8. ภัยแล้ง.......  
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 8. อบต.กันตังใต้ ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดท า

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางโดยหมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ และ
หมู่ที่ 6 บ้านกันตังใต้ จะเป็นหมู่บ้านต้นแบบ  ก าหนดเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ก าหนดศึกษาดู
งานในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เทศบาลต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล 

 9. กทบ.ได้อนุมัติงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านละ 500,000.-บาท ในการ
สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เช่น ยุ้งฉาง โรงผลิตปุ๋ย เป็นต้น ส าหรับ
กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณได้แก่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 
น าเสนอโครงการภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้ 

 10. เรื่องปัญหาภัยแล้ง ส าหรับในปีนี้ อบต.กันตังใต้ ได้มีการก าหนดการแจก
คูปองให้กับครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนภัยแล้ง ซึ่งเมื่อรถที่น าน้ า
ไปแจกก็จะได้รับคูปองจากเจ้าของบ้านมาเป็นหลักฐานการข้ึนเงิน เป็นการ
แก้ปัญหาของความซ้ าซ้อนส าหรับครัวเรือนที่รับน้ า  

 11. การประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายของ อบต.จ านวน 29 จุด ใช้ได้ จ านวน 12 
จุด เสีย จ านวน 17 จุด ช่างส ารวจแล้วปรากฏว่าใช้งบประมาณ 3 – 4 แสน
บาท ซึ่งมีข้อเสนอถ้าเปลี่ยนเป็นตามสาย จ านวน 1 โซน และเสียงไร้สาย 
จ านวน 1 โซน โซนที่ใช้เสียงตามสายก็ใช้งบประมาณโซนละ 5 แสนบาท ก็
ต้องหารือกับสมาชิกฯ อีกครั้งว่าจะซ่อมหรือไม่  

 12. การแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถ่ิน “พระยารัษฎาเกมส์” ปี 2559 อ าเภอ
กันตังรับเป็นภาพเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ซึ่งจะจัดข้ึนในปลายเดือนเมษายน 
2559  

 13. ส าหรับปัญหาที่สมาชิกฯ ได้เสนอมา เช่น หมู่ที่ 5 อบจ.ตรังให้ความ
อนุเคราะห์รถเกรดถนน เพื่อไปเกรดถนนหัวหาดใหญ่ซึ่งขณะนี้เสร็จเรียบร้อย 
ซึ่งเหลืออีก 50 เมตร ไม่สามารถเกรดได้เนื่องจากดินทรุดตัว, หมู่ที่ 4 การซ่อม
ท่อน้ าประปาจะดูแลให้เป็นที่เรียบร้อย และหมู่ที่ 3 ซอยบ้านตก ถ้ามีโอกาส
เหมือนหมู่ที่ 5 จะเสนอโครงการขุดบ่อบาดาลไปยังกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน  

 ขอบคุณทุกท่านที่ได้เสนอปัญหาเข้ามาโดยการโทรศัพท์ ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เข้า
มายื่นค าร้องเพื่อเป็นเอกสารประกอบส าหรับการตรวจสอบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
การประเมินตัวช้ีวัดของ อบต. 

นายวิรวัฒน์  หมาดหวา ขอเสริมท่านนายกฯ โครงการนี้นายกฯ มอบหมายให้ผมประสานช่าง อบจ.  
รองนายก อบต.คนที่ 2 (ช่างวิชาญ) ให้ส่งเครื่องจักรมาที่หมู่ที่ 5 หัวหาดใหญ่ ประสานช่างนก ขอ 

ขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ ที่ดูแลด้านอาหารอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง  
ส าหรับน้ าประปาหมู่ที่ 4 น้ าโครงการพระราชด าริมีปัญหาทุกปี ใครเข้ามาเป็น
สมาชิกฯ หมู่ที่ 4 โดนปัญหาเรื่องน้ า ผมในฐานะรองนายกฯ อยากจะช่วย
สมาชิกฯทั้ง 2 คน เพราะหมู่ที่ 4 ประชากรมาก ปัญหาเยอะ ชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง
บอกว่าท าไมปิดน้ า อีกกลุ่มบอกว่าท าไมไม่ซ่อม ผมเข้าใจ ผมหารือนายกฯ ว่า
จะมีการติดตั้งวาวล์น้ า ปิดล๊อค และซ่อมท่อน้ าได้ ซ่อมเสร็จเปิดน้ าได้ทันที   
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 ในปี 2548 ยุคของท่านทิภา คงนคร  ส่งน้ าจากวิทยาลัยการอาชีพกันตังไป

เกาะเค่ียมช่วงแรกเป็นไปด้วยดี แต่ช่วงหลังมีการต่อท่อน้ ามีปัญหา ส่งช่างไป
ส ารวจทุกซอย ท่านทิภากับผมขอร้องชาวบ้านแต่ไม่สามารถท าได้ เพราะ
ชาวบ้านไม่รับฟัง คนเยอะปัญหามาก   

 การท าประชาคมหมู่บ้านของหมู่ที่ 3 ขอบคุณท่านสมพงศ์ หมู่ที่ 3 มีการเสนอ
โครงการต่าง ๆ ชาวบ้านไม่เข้าใจ โครงการท าไปแล้วคิดว่ายังไม่ท า เราต้องให้
ความกระจ่างต่อชาวบ้าน ประชาคมหมู่บ้านมีความส าคัญในการบริหารจัดการ
องค์กร  ปัญหาทุกอย่างต้องช่วยกันคิด ร่วมกันแก้ไข 

นายปรีชา  นุ่นสุวรรณ ผมมีข่าวด่วนที่จะแจ้งเกี่ยวกับการปล่อยกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน  
เลขานุการนายก อบต. ภูมิภาคอ าเภอกันตัง สืบเนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของชาวบ้าน

ได้รับความเสียหาย ช ารุดหลายรายการ  ขอให้ชาวบ้านผู้ได้รับความเสียหายไป
แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านตามแบบฟอร์ม  แล้วทางการไฟฟ้าฯ จะลงมาส ารวจ
ข้อเท็จจริงความเสียหายมากน้อยแค่ไหน แล้วจะชดใช้ให้ 

ประธาน ขอฝากท่านนายกฯ ช่วยรณรงค์การทิ้งขยะ โดยการรณรงค์ในที่ประชุมต่าง ๆ 
หากชาวบ้านช่วยกันคัดแยกขยะก็จะลดปริมาณขยะลงได้ ส่วนที่ชาวบ้านคัด
แยกขยะแล้วน าไปขายก็เป็นรายได้ แล้วท าให้ปริมาณขยะลดลง ค่าธรรมเนียม
การช าระค่าขยะก็ลดลงด้วย ขอฝากท่านนายกฯ  

นายกฯ ขอบคุณประธานที่ห่วงใยในเรื่องนี้  ผมเองก็พยายามบอกชาวบ้านไปแล้วถึง
ภาระค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการช าระค่าขยะ ผมเองได้รับการประสานจาก
จังหวัด ว่าจังหวัดได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหาพื้นที่เพื่อตั้งเตาเผา
ขยะงบประมาณ 5 ล้านบาท เนื้อที่ประมาณ 1 งาน และผมได้ส ารวจพื้นที่ตั้ง
เตาเผาขยะบริเวณแล้ว คือ บริเวณพื้นที่โรงผลิตน้ าด่ืม ซึ่งด้านหน้าอาคารจะ
เป็นที่ท าการธนาคารขยะต าบลกันตังใต้ ด้านหลังมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 งาน ซึ่ง
ผมได้แจ้งไปยังประชาคมหมู่บ้านจุปะแล้ว เราจะส ารวจและจะน าชาวบ้านไปดู
เตาเผาขยะที่มีการติดตั้งและด าเนินการไปแล้ว เพื่อให้ชาวบ้านรับรู้ว่าเตาเผาที่
จะมาติดต้ังในพื้นที่ของเราเป็นเตาเผาที่ไม่มีมลภาวะต่างๆ หากจังหวัดได้อนุมัติ
งบประมาณลงมาเราก็สามารถด าเนินการได้ทันที     

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอปัญหาอีกหรือไม่  หากไม่มีขอบคุณ  
ทุกท่านที่เข้าประชุม ขอปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 15.20 น. 
 
 

    (ลงช่ือ)                                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวอรพินท์  บุษบา)  
            เลขานุการสภา อบต.กันตังใต้  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว 

 
 

    (ลงช่ือ)                                ประธานกรรมการ 
                (นายอัศวิน  นาวาเดช)  
         สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5  

 
 

(ลงช่ือ)                                กรรมการ    (ลงช่ือ)                                 กรรมการ 
            (นายจ านูญ  ทองชู)                                             (นายพนมกร  กันตังกุล) 
    สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2                               สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 1 
 
 
สภาได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อคราวประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2559 
เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 

 
 

(ลงช่ือ)                              . 
                (นายประทีป   ทองชู)  
             ประธานสภา อบต.กันตังใต้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


