
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2559 

วันท่ี  31  พฤษภาคม  2559 
เวลา  13.30 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. นายจ านูญ  ทองชู 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. นายอัศวิน  นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5  
11. นายณรงค์  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6  
12. นายสุทัศน์  ทับเที่ยง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นายปราโมทย์  เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2 ขาดประชุม 

 

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. นางสาวนงนุช  ด้วงเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
6. นายสุเทพ  วงค์ชู ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
7. นายปราโมทย์  แสงแก้ว นายช่างโยธาช านาญงาน รก.ผอ.กองช่าง  
8. นายธีระศักดิ์  หวอตะเห นักจัดการงานทั่วไป  

 

 
 

/เริ่มประชุมเวลา....... 
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เริ่มประชุม เวลา 13. 35 น.   

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม เมื่อมีผู้มา
ประชุมครบองค์ประชุม จึงได้เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุม 
    สามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 

ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ได้
ส่งให้ท่านแล้วนั้น โปรดได้ตรวจความถูกต้องด้วย มีผู้ใดจะแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง
หรือไม่ 

ประธาน เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง  
ที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอ (เพื่อทราบ/ พิจารณา) 
    3.1 พิจารณาให้ความเห็นขอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  
    (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 17) 
ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ    เรียนท่านประธานฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  

2560 – 2562) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้จัดท าโดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนและคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งได้ก าหนดแนวทางและก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล ตาม
วิสัยทัศน์ของต าบลกันตังใต้ “กันตังใต้ก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ ผลผลิต
สดใส ก้าวไกลคุณธรรม ล้ าเลิศการศึกษา ประชาชนเป็นสุข ทุกชีวิตมีส่วน
ร่วม” ทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักที่ คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  
กรอบยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดตรัง แผนพัฒนาระดับจังหวัด แผนพัฒนาระดับอ าเภอ ตลอดทั้ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปี
เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน า
โครงการ/ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ด้วยความรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดเป็นของประชาชนในท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) จะเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนให้การพัฒนาต าบลกันตังใต้บรรลุตามเปูาหมายและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

/ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนา....... 
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ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ ได้ด าเนินการตามกระบวนการหรือข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีอย่างเคร่งครัด คิดว่าสมาชิกฯ ได้ศึกษารายละเอียดร่างแผนพัฒนาสามปี
ที่จัดส่งเป็นรูปเล่มให้ทุกท่านแล้ว สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถาม
สามารถเสนอได้ 

ประธาน    ขอเชิญสมาชิกฯ 
นายอัศวิน  นาวาเดช  ขอสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ถ้าเราดู  
สมาชิกสภา อบต.ม.5  ตามเอกสารหมายความว่า ค่าใช้จ่ายรายการนี้เกิดข้ึนแล้วแต่ตามความเป็นจริง  

ที่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วมันไม่ใช่  อีกสักครู่ขอความกรุณาให้เจ้าหน้าที่ได้
ช้ีแจงให้สมาชิกฯ ทราบด้วย  ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเล่มนี้ ผมได้ศึกษามีทั้ง
ข้อดีและข้อเสีย ข้อดี คือ เช่น การตั้งงบประมาณโครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ในเขต อบต.กันตังใต้ ในแผนพัฒนาสามปีเล่มนี้เขียนไว้ว่า ที่ผ่านๆ มา
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีความอ่อนแอ ไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอที่ อบต.เข้าไป
ช่วยเหลือได้ เช่น กลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มเกิดข้ึนมาเป็นกลุ่มเฉพาะกิจ สะท้อนให้
เห็นถึงความเข้าใจของพี่น้องประชาชนว่าเขาไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการ
กลุ่ม เพียงแค่จัดต้ังกลุ่มเพื่อของบประมาณไปด าเนินการเท่านั้นเอง ฝากฝุาย
บริหารว่าเมื่อ อบต.ได้โอนงบประมาณไปให้กลุ่มอาชีพแล้ว ขอให้เข้าไปช่วย
ดูแลด้วย ว่ามีความพร้อมขนาดไหน จะด าเนินกิจการได้อย่างไร บัญชีท าเป็น
หรือไม่ ถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่ อบต. แต่น้ันคือสิ่งที่เราจะพัฒนากลุ่มอาชีพในเขต 
อบต.เข้มแข็งข้ึนได้  อีกเรื่อง คือ การตั้งงบประมาณประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการแต่ละปีตั้งไว้เยอะมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยช้ีแจงด้วยว่าประเภท
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการคืองานประเภทไหน และงบประมาณการจัดการ
แข่งขันกีฬาปีที่ผ่านมาแข่งไปกี่ครั้ง ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ฝากบริหารรายจ่าย
ตัวไหนที่สามารถตัดลงได้บ้าง ที่ไม่จ าเป็นก็ไม่ต้อง ฝากไว้แค่นี้ครับ 

ประธาน    ขอเชิญเจ้าหน้าที่  
นางสาวนงนุช  ด้วงเรือง  ขอให้สมาชิกสภาฯ เปิดหน้าที่ 11 ข้อ 2.3 ตรงนี้คือการประเมินประสิทธิผล  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ เป็นรายละเอียดการตั้งงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่ได้รวบรวมไว้ ยอดจริงที่ตั้งไว้ในหน้า 14 คือ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ตั้งไว้ 150,000.-บาท แต่
ได้โอนไปใช้ในกิจการอื่น ซึ่งโอนไปในครั้งที่ 4/2558 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 74,000.-บาท นี่คือยอดครั้งแรกที่โอน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
คือ เอาไปจ้างยาม อีกยอดคือค่ายานพาหนะและขนส่ง ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 งบซ่อมบ ารุงเยอะมาก โอนไป 40,000.-บาท รวมทั้งสิ้นยอดโอน 
114,000.-บาท ลบกับยอดทั้งหมดที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 150,000.-บาท 
เหลือ 36,000.-บาท 

ประธาน    ขอสอบถาม 6.2 รายจ่ายในกิจการศูนย์ อปพร. 55,500.-บาท, โครงการ  
ฝึกอบรมให้ความรู้การปูองกันและระงับอัคคีภัย 30,000.-บาท และโครงการ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ 40,000.-บาท   

/แล้ว 55,500.-บาท....... 
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แล้ว 55,500.-บาท รายจ่ายตรงนี้ช่วยหาตัวเลขให้หน่อย ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
ในเรื่องนี้ ผมยอมรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปูองกันและระงับอัคคีภัย 
30,000.-บาท และโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ 
40,000.-บาท นั้นคือผมเป็น อปพร.อยู่ด้วย ยอดแรก 55,500.-บาท ช่วย
ช้ีแจงด้วยเพื่อเป็นที่เข้าใจตรงกัน  

นางสาวนงนุช  ด้วงเรือง  ส าหรับรายจ่ายในกิจการศูนย์ อปพร. ขอหารายละเอียดก่อน  ส่วนโครงการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปูองกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติเหลืออยู่ ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2558 
นางสาวอรพินท์  บุษบา  ขอตอบในประเด็นที่นายอัศวิน  นาวาเดช ได้สอบถามเรื่องการตั้งงบประมาณ  
เลขานุการสภาฯ   ประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการว่าแต่ละปีตั้งไว้เยอะมาก ขอช้ีแจงว่า  

ช่ือหมวดประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งค่าใช้จ่าย
เหล่าน้ีจะตั้งไว้ทุกกองทุกส่วน แต่ขอยกตัวอย่างเฉพาะหน่วยงานส านักงานปลัด
ฯ ว่าค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการมีอะไรบ้าง เช่น ค่าบอกรับวารสาร ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ การรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร 
และสมาชิกสภา อบต. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หมายความ
รวมถึง ค่าลงทะเบียนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ที่ยังมีรายละเอียดที่
แยกย่อยไปเยอะ รายละเอียดที่สมาชิกสภาฯ สงสัยน่าจะไปพิจารณาในวาระ
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน  ตามแผนพัฒนาฯ ในปี 2558 ส าหรับหมู่ที่ 4 มีโครงการที่เป็นปัญหาอยู่ใน  
สมาชิกสภา อบต.ม.4  ขณะนี้ คือ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า ปัญหาที่เกิดข้ึนของโครงการนี้ เราใช้  

งบประมาณไป 1,500,000.-บาท แต่ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับไม่คุ้มค่า 
เกิดปัญหามากมาย เช่น น้ าไม่ระบายตามเปูาหมายที่วางไว้ ผลกระทบกับ
ชาวบ้านที่อยู่รอบบริเวณนั้น ดินทรุดตัว น้ าเอ่อนองบริเวณข้างคูระบายน้ า 
อาคารสถานที่ของชาวบ้านที่มีผลกระทบ ห้องน้ า ก าแพงตอนนี้ยังไม่เสร็จ มี
การโต้แย้งระหว่างสมาชิกฯ เขต คือ ชาวบ้านยินยอม หลังจากชาวบ้านยินยอม
เมื่อมีผลกระทบใครเป็นผู้รับผิดชอบ ระหว่าง อบต.หรือผู้รับเหมาได้ถกกันจบ
ไปแล้ว แต่ส่งมอบงาน ตรวจงานผ่านไปแล้ว น้ าในคูบริเวณต้นคูเต็มคู แทนที่จะ
ระบายน้ ากลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงอย่างดี แถมน้ าบริเวณรอบๆ ไม่ลงคู 
ชาวบ้านพาไปดูแล้วถามว่าทาง อบต.มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร ช่วงนี้ฝน
ตกหนัก น้ าไม่มีการระบาย ผลกระทบคือ บ้านหลายหลังมีการทรุดตัว ขอให้
ทางคณะผู้บริหารเข้าไปดู ไปพูดคุยกับชาวบ้าน เชิญผู้รับเหมา ชาวบ้าน ไปพูด
ให้จบในตรงนั้น หาจุดสรุปของผลกระทบที่เกิดข้ึน  

ประธาน    สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายร่างแผนพัฒนาสามปีอีก  
หรือไม่ เมื่อไม่มีแล้ว ผมจะขอมติ 

ประธาน    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)  
โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
เห็นชอบ   จ านวน   10  ท่าน,    ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -    ท่าน  
งดออกเสียง   จ านวน    1   ท่าน (ประธานสภาฯ)     
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3.2 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จ านวน 3 
คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแก้ไขและขับเคลื่อนปัญหาขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดตรัง 

ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ ด้วยจังหวัดตรัง มีนโยบายให้ อปท. “ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทาง

และจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม ก าจัดในเชิงน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบ
ผสมผสาน” เน้นการคัดแยกขยะเพื่อน าไปใช้ประโยชน์และลดการสร้างขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง  จึงได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขและขับเคลื่อนปัญหาขยะของ 
อปท.จังหวัดตรัง และแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขและขับเคลื่อนปัญหาขยะของ 
อปท.จังหวัดตรัง ส าหรับคณะกรรมการระดับ อปท.สมาชิกสภา อปท.ที่สภา
อปท.คัดเลือก จ านวน 3 คน มีหน้าที่  

 1. ด าเนินการแก้ไขและขับเคลื่อนปัญหาขยะของ อปท.  
 2. เสนอแนะแนวทางการจัดการขยะแก่คณะกรรมการการแก้ไขและขับเคลื่อน

ปัญหาขยะของ อปท.ในระดับหมู่บ้าน/ ชุมชน 
 3. รายงานปัญหา อุปสรรค ที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการกลุ่มอ าเภอแก้ไข

ปัญหา 
 4. ด าเนินการให้ประชาชนในการใช้ภาชนะในการใส่สิ่งของหรืออาหารให้ใช้

ปิ่นโต กล่อง ใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ 
 5. รณรงค์ลดการใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะ เช่น การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทน

การใช้กระดาษทิชชู 
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมอบหมาย  
ประธาน เมื่อสมาชิกฯ ได้รับทราบรายละเอียดและอ านาจหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ขอเชิญ

สมาชิกฯ ได้เสนอช่ือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็น
รายบุคคล จ านวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแก้ไขและขับเคลื่อนปัญหา
ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดตรัง  

ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ ได้เสนอบุคคล ล าดับที่ 1  
นายอุดม  แซ่เลี้ยว ขอเสนอ นายอัศวิน  นาวาเดช  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  
รองประธานสภาฯ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอผู้รับรอง  

ผู้รับรองประกอบด้วย นายจ านูญ  ทองชู, นายสมพงศ์  ทองชู และนายทวีศักดิ์  
เกาะสมัน  

ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ ได้เสนอบุคคล ล าดับที่ 2  
นายจ านูญ  ทองชู ขอเสนอ นายณรงค์  ศรีประไพ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  
สมาชิกสภา อบต.ม.2 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอผู้รับรอง  

ผู้รับรองประกอบด้วย นายนพดล  เสียงแก้ว, นายพนมกร  กันตังกุล และนาย
พานิช  มีเล็ก 

/ประธาน....... 



- 6 - 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ ได้เสนอบุคคล ล าดับที่ 3  
นายสมพงศ์  ทองชู ขอเสนอ นายนพดล  เสียงแก้ว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  
สมาชิกสภา อบต.ม.3  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอผู้รับรอง  

ผู้รับรองประกอบด้วย นายอุดม  แซ่เลี้ยว, นายพนมกร  กันตังกุล และนาย
พานิช  มีเล็ก 

มติท่ีประชุม สภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แก้ไขและขับเคลื่อนปัญหาขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดตรัง  
ประกอบด้วย  
1. นายอัศวิน  นาวาเดช  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5  
2. นายณรงค์  ศรีประไพ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6  
3. นายนพดล  เสียงแก้ว  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1  
3.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

    งบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 3 รายการ ประกอบด้วย 
      3.3.1 หน่วยงานส านักงานปลัด อบต.  

ค าชี้แจงเดิม  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (งบลงทุน) หมวดค่า
ครุภัณฑ์ (541000) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้  26,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันมินิ จ านวน 4 เครื่อง ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 330  มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 150 
มิลลิเมตร  ขนาดถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 2 ลิตร ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่
น้อยกว่า 2 ลิตรต่อช่ัวโมง  ใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการ
เกษตร การฆ่าเช้ือโรค หรือการปูองกัน ก าจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะน าโรค เช่น 
ยุง แมลง เป็นต้น (คุณลักษณะนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (แผนพัฒนาสามปี อบต.
กันตังใต้ (พ.ศ.2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารล าดับที่ 
10 หน้า 82) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
(งบลงทุน) หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้  
26,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน รุ่นชนิดมือถือ 
จ านวน 4 เครื่อง  
ขนาดตัวเครื่อง  กว้างไม่น้อยกว่า 15.0 cm, ยาวไม่น้อยกว่า 45.5 cm, สูง
ไม่น้อยกว่า 34.5 cm 
น้ าหนักเครื่อง  น้ าหนักเครื่องเปล่าไม่น้อยกว่า 1.20 กก., น้ าหนักรวมกล่อง
ไม่น้อยกว่า 1.60 กก., น้ าหนักเครื่องรวมกระป๋องแก๊สไม่น้อยกว่า 1.60 กก., 
น้ าหนักเครื่องรวมบรรจุน้ ายา ขนาด 2 ลิตร ไม่น้อยกว่า 3.20 กก., ปริมาณถัง
บรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 2.00 ลิตร  
ระยะเวลาการใช้งาน  ต่อเนื่องไม่เกิน 30 นาที (ควรพักเครื่อง 5 นาที ทุก ๆ 
30 นาที ที่ท าการฉีดพ่นเพื่อปูองกันความร้อนสะสม)  สินค้ารับประกันไม่น้อย
กว่า 1 ปี  
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เป็นเครื่องพ่นที่ไร้เสียงรบกวน น้ าหนักเบา ใช้งานง่าย ปลอดภัย ใช้ส าหรับการ
ก าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเช้ือโรค หรือการปูองกัน ก าจัด
แมลง ซึ่งเป็นพาหะน าโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น (คุณลักษณะนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.กันตังใต้ (ปี 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหารล าดับที่ 10 หน้า 82) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ    ด้วย อบต.กันตังใต้  ได้ด าเนินการจัดหา เครื่องพ่นหมอกควันมินิ จ านวน 4  

เครื่อง ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ คุณสมบัติของเครื่องพ่นหมอกควันดังกล่าวตกรุ่น
แล้ว ไม่มีขายในท้องตลาด จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง ค่าจัดซื้อ
เครื่องพ่นหมอกควัน รุ่นชนิดมือถือ จ านวน 4 เครื่อง วงเงิน 26,000.-บาท  

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถาม หรืออภิปรายหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานส านักงานปลัด อบต.โปรด
ยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
    1. อนุมัติ จ านวน  10  ท่าน  
    2. ไม่อนุมัติ จ านวน   -    ท่าน  
    3. งดออกเสียง จ านวน   1   ท่าน  (ประธานสภาฯ)   
      3.3.2 หน่วยงานกองช่าง 

ค าชี้แจงเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อรถพรวน
ดิน จ านวน 1 คัน จ านวน 85,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพรวนดิน 
เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบบเพลาทด 6.5 แรงม้า (1,800 รอบ/นาที) 
ระบบเกียร์ เดินหน้า 2 เกียร์ ถอยหลัง 2 เกียร์ (ช้า-เร็ว) เกียร์ใบมีด 2 เกียร์ 
(L-H) น้ าหนัก 110 กิโลกรัม ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 160 
เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ระบบการท างานยกร่อง 3-45 เซนติเมตร 
พรวนดิน 24.45 เซนติเมตร หน้ากว้าง 1 เมตร ดายหญ้าลึก 2.5 เซนติเมตร 
สามารถยกร่องสาดดินออกสองข้างหรือข้างเดียว ยกร่องรูปตัว  U จ านวน 1 
คัน (ตามราคาที่จ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 81  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น   แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร จัดซื้อรถพรวนดิน จ านวน 1 คัน จ านวน 85,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อรถพรวนดิน เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบบเพลาทด 6.5 
แรงม้า (1,800 รอบ/นาที) ระบบเกียร์ เดินหน้า 2 เกียร์ ถอยหลัง 2 เกียร์ 
(ช้า-เร็ว) เกียร์ใบมีด 
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2 เกียร์ (L-H) น้ าหนัก 110 กิโลกรัม ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 160 
เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ระบบการท างาน ยกร่อง 3 - 45 เซนติเมตร 
พรวนดิน 2 5 - 45 เซนติเมตร หน้ากว้าง 1 เมตร ดายหญ้าลึก 2  - 5 
เซนติเมตร สามารถยกร่องสาดดินออกสองข้างหรือข้างเดียว ยกร่องรูปตัว  U 
(ตามราคาที่จ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 81 

ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ    ส าหรับรถพรวนดินของกองช่าง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเฉพาะ  

พรวนดิน 24.45 เซนติเมตร เปลี่ยนเป็น พรวนดิน 25 – 45 เซนติเมตร 
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถาม หรืออภิปรายหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานกองช่าง โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
    1. อนุมัติ จ านวน  10  ท่าน  
    2. ไม่อนุมัติ จ านวน   -    ท่าน  
    3. งดออกเสียง จ านวน   1   ท่าน  (ประธานสภาฯ)  
      3.3.3 หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ค าชี้แจงเดิม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา (1) เก้าอี้พลาสติกส าหรับ
เด็ก จ านวน 20 ตัว ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก้าอี้พลาสติก
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 20 ตัว (ตามราคาที่จ าหน่ายทั่วไปใน
ท้องตลาด) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 41)  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ( 1) 
เก้าอี้พลาสติกส าหรับเด็ก จ านวน 20 ตัว ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 20 ตัว (ตามราคาที่
จ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 41) 

ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ    ส าหรับกองการศึกษา  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าจัดซื้อตู้ เก้าอี้ 

พลาสติก ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 20 ตัว เปลี่ยนเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอี้พลาสติก ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 20 ตัว 

 ประธาน   สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถาม หรืออภิปรายหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โปรดยกมือ 
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มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
    1. อนุมัติ จ านวน  10  ท่าน  
    2. ไม่อนุมัติ จ านวน   -    ท่าน  
    3. งดออกเสียง จ านวน   1   ท่าน  (ประธานสภาฯ)  

3.4 ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 9 โครงการ  

ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ ตามที่ สภาฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 15 โครงการ เป็นเงิน 

1,944,000.-บาท ในคราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 6 โครงการ คือ 

 1. โครงการขยายท่อประธาน (ย่อย) ระบบประปาหมู่บ้านโครงการ
พระราชด าริ ซอยไสใหญ่ หมู่ที่ 2 

 2. โครงการก่อสร้างทางเท้า ซอยยายพลัด หมู่ที่ 2  
 3. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ าริมถนนสายกันตังใต้ – บางแรด หมู่ที่ 2 
 4. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ าริมถนนสายวังวน – เกาะเค่ียม หมู่ที่ 4 
 5. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ าริมถนนซอยท่าเสม็ด หมู่ที่ 4  
 6. โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสว่างบนเสาไฟฟูาริมถนนภายในเขต อบต.  
 องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้รับแจ้งจากส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน โดยส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง ได้รับข้อมูลกรณีสภา อบต.
กันตังใต้ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 15 โครงการ ซึ่งได้
พิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าวมิใช่โครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชนและสังคมของ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสามารถรอจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปี
ต่อไปได้ และการเห็นชอบของสภา อบต.กันตังใต้ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์เพื่อ
รักษาวินัยทางการเงินการคลัง จึงเห็นควรให้ อบต.กันตังใต้ พิจารณาทบทวน
การด าเนินการดังกล่าว โดยยึดถือระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัดต่อไป ซึ่ง อบต.กันตังใต้ ได้มีหนังสือช้ีแจงถึง
เหตุผลความจ าเป็นในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน และการจ่ายขาดเงินสะสมก็ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยขอให้
ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรังได้เร่งพิจารณาเพื่อ อบต.กันตังใต้จะสามารถ
ด าเนินการได้ทันภายในก าหนดระยะเวลาตามระเบียบพัสดุฯ แต่จนถึงวันน้ี
ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรังก็ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมาแต่อย่างใด 

 สาเหตุที่โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 9 โครงการ  ที่เหลือยังไม่ได้
ด าเนินการ เพราะมีการร้องเรียนโครงการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์เกาะเนรมิต 
หมู่ที่ 1 จึงท าให้โครงการอื่นๆ ไม่สามารถด าเนินการได้ ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้
รับประโยชน์ ทั้งๆ ที่ อบต.จะด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน   
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  ประกอบกับ อบต.กันตังใต้ ได้รับหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหนาที่ และสนับสนุน
การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็น
แนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 

 1. ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  โดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถ่ิน ที่จะปรับข้ึนในวันที่ 1 เมษายน 2559 ประมาณสามเดือน 
2. ส ารองกรณีที่ยังไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  โดย
ค านวณจากยอดวงเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้รับในแต่ละเดือน ได้แก่ 

 - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ 
ประมาณสามเดือน 

 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น 
ประมาณสองเดือน 

 3. ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย  โดยส ารองไว้ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสม
คงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 1 – 2   

 ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายได้  
 1. โครงการที่จะน าเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับความ

ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยน าข้อมูลปัญหาและความต้องการ
พื้นฐานจากแผนพัฒนาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดท าโครงการ ทั้งนี้ ไม่ให้น าเงิน
สะสมไปใช้จ่ายในโครงการหรือกิจการที่ฟุุมเฟือย หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
โดยตรงกับประชาชน เช่น การก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ท าการ การจัดหารถ
ส่วนกลางหรือรถประจ าต าแหน่ง การจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน การศึกษาดูงาน
เป็นต้น 

 2. ให้กระท าได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท.ใน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการที่
จัดท าข้ึนเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน โดยพิจารณาให้ความส าคัญ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 (1) สนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 (2) โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ าด้านการเกษตร เช่น ฝาย 

แก้มลิง คลองไส้ไก่ ท่อส่งน้ า สระขนมครกในพื้นที่การเกษตร การขุดสระ บ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร เป็นต้น 

 (3) ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น ประปาหมู่บ้าน 
ถังเก็บน้ ากลางหรือถังเก็บน้ าฝนในที่สาธารณะ โอ่งน้ า บ่อบาดาลเพื่อการ
อุปโภคบริโภค เป็นต้น 
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 (4) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล (การท่องเที่ยววิถีไทย) 

การส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในท้องถ่ิน เช่น การก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา 
ศาลาที่พัก ลานจอดรถ ฯลฯ การดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การจัด
ให้มีไฟฟูาและแสงสว่าง เป็นต้น  

 (5) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  
 (6) โครงการหรือกิจการตามอ านาจหน้าที่ที่ อปท.เห็นว่าจ าเป็นต้องด าเนินการ

เพื่อประโยชน์ของประชาชน  
 ผมจึงได้ปรึกษากับปลัด อบต.และรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ว่า

เมื่อมีหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซึ่งการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหนาที่ และสนับสนุนการด าเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล  คสช. จึงคิดว่าจะน า
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ฯ และเงื่อนไขการจ่ายขาดเงิน
สะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2559 น าเข้าสภาฯ พิจารณาในคราวประชุมสมัย
หน้า เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป ซึ่งโครงการที่ผม
ได้คิดไว้ เช่น ถนนในไร่ หรือทุ่งเทียวเห็ด พื้นที่ๆ ชาวบ้านเดือดร้อน คือ ถนน
ซอยปุาไม้แตะหร า และระบบน้ า ไว้ให้สมาชิกฯ ได้ทราบ ในการจ่ายขาดเงิน
สะสม 1,200,000.-บาท เราต้องยึดตามระเบียบ ส าหรับโครงการจ่ายขาด
เงินสะสม จ านวน 9 โครงการนี้ ได้มีการทบทวนแล้ว จึงน าเข้าสภาฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการต่อไป  

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถาม หรืออภิปราย ขอเชิญ  
นายอัศวิน  นาวเดช ความจริงผมเองก็อยากจะต าหนินายกฯ แต่ฟังนายกฯ อธิบายก็เข้าใจได้ว่า  
สมาชิกสภา อบต.ม.5 หนังสือช้ีแจงมาหลังจากที่โครงการได้ผ่านสภาฯ ไปแล้ว ไม่สามารถท าได้ด้วย

เงื่อนไขที่ให้มา ผมคิดว่านายกฯ น่าจะคิดไว้ก่อนว่าโครงการเหล่าน้ีท าได้หรือไม่
ก่อนน าเข้าสภาฯ พิจารณา ไม่ใช่ผ่านสภาฯ ไปแล้ว มาขอยกเลิก แต่เมื่อฟัง
นายกฯ ช้ีแจงรายละเอียดให้ทราบ ก็สามารถรับรู้ได้ว่านายกฯ มีเจตนาดีที่จะ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน แต่เป็นเพราะระเบียบเงื่อนไข 
หรือหลักเกณฑ์บางประการก็ไม่อาจท าได้ 

นายสมพงศ์  ทองชู ส าหรับการยกเลิกโครงการ 9 โครงการ นั้นคือเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชน  
สมาชิกสภา อบต.ม.3 เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยการน าเสนอของสมาชิกฯ ทุก

หมู่บ้านที่น าเสนอปัญหา เพราะการร้องเรียนท าให้โครงการล่าช้า การแก้ไข
ปัญหาให้กับพี่น้องก็ล่าช้า ต้องคิดดูก่อน เกิดปัญหาโครงการไม่ได้ท าไม่ใช่ผู้
ร้องเรียนเดือดร้อน พี่น้องประชาชนเดือดร้อน เราต้องคิดไตร่ตรองดูก่อน ว่าผู้
ร้องเรียนได้อะไรบ้าง ได้ความสบายใจหรือ แต่ความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน 6 หมู่บ้าน สมาชิกฯ ทุกคนมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน 
ต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน แต่ต าบลของเรายังมีคนแบบนี้
อยู่อีก ผมเสียใจมาก ขอบคุณมากครับ 
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ประธาน นายกฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดถึงที่มาที่ไปของการขออนุมัติยกเลิกโครงการจ่าย

ขาดเงินสะสมทั้ง 9 โครงการแล้ว ให้สมาชิกฯ ได้รับทราบแล้ว ผมขอเป็น
ก าลังใจและขอฝากนายกฯ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป 
สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมจะ
ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 9 โครงการ ดังนี้  
3.4.1 โครงการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ เกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 ต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ สูง 4.00 เมตร 
แบบกิ่งคู่ (แขนข้างละ 1.50 เมตร) จ านวน  5 ต้น พร้อมปักปูายโครงการ
ช่ัวคราว  1 ปูาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ ระยะด าเนินการ 60 วัน ประมาณการตั้งไว้  300,000.-บาท (สาม
แสนบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 30 ล าดับที่ 6 งานไฟฟูาถนน 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 23 ล าดับที่ 1 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามข้อ  
3.4.1 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
    1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน  
    2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
    3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  

3.4.2 โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนายไข่ หมู่ที่ 2 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง   โดยท าการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ถมหินคลุก ขนาดถนน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.20  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
294.00 ตารางเมตร พร้อมปักปูายโครงการช่ัวคราว 1 ปูายรายละเอียดตาม 
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ระยะด าเนินการ 45 วัน
ประมาณการตั้งไว้ 58,000.-บาท  (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน้า 24 ล าดับที่ 6 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามข้อ  
3.4.2 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
    1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน  
    2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
    3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  

3.4.3 โครงการปรับปรุงถนนสายควนแดง หมู่ที่ 3 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ถมวัสดุคัดเลือก(หินผุ) ปรับ
พื้นที่และยกระดับ ทับหน้าด้วยหินคลุก (บดอัดทับ) ขนาดถนนกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 170.00 เมตร หินคลุกหนา 0.20 เมตร  
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หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร พร้อมปักปูายโครงการช่ัวคราว  1 
ปูาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ระยะ
ด าเนินการ 45 วันประมาณการตั้งไว้  224,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นสี่
พันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 24 ล าดับที่ 6 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามข้อ  
3.4.3 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
    1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน  
    2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
    3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  

3.4.4 โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนายอุทัย หมู่ที่ 3 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ถมวัสดุคัดเลือก(หินผุ) ปรับ
พื้นที่ ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
510.00 ตารางเมตร พร้อมปักปูายโครงการช่ัวคราว 1 ปูาย รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ระยะด าเนินการ 30 วัน
ประมาณการตั้งไว้ 79,000.-บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน้า 24 ล าดับที่ 6 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามข้อ  
3.4.4 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
    1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน  
    2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
    3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  

3.4.5 โครงการปรับปรุงถนนซอยอนามัย (ซอย 1) หมู่ที่ 4 ต าบลกันตังใต้ 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ถมหินคลุก ขนาด
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 
ตารางเมตร พร้อมปักปูายโครงการช่ัวคราว 1 ปูายรายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ระยะด าเนินการ 30 วัน ประมาณการ
ตั้งไว้ 99,000.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟูาถนน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 24 
ล าดับที่ 6 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามข้อ  
3.4.5 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
    1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน  
    2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
    3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  
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3.4.6 โครงการปรับปรุงถนนสายกุโบร์แตะหร า หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง  โดยท าการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ถมหินผุปรับพื้นที่และ
ยกระดับ  ทับหน้าด้วยหินคลุก (บดอัดทับ)  ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 48.00 เมตร หินคลุกหนา 0.20 เมตร และลาน ขนาดกว้าง 10.00 
เมตร ยาว  10.00 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร 
พร้อมปักปูายโครงการช่ัวคราว 1 ปูายรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ระยะด าเนินการ 45 วันประมาณการ  ตั้งไว้  
104,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟูาถนน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 24 ล าดับที่ 
6 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามข้อ  
3.4.6 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
    1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน  
    2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
    3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  

3.4.7 โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนายเด็น หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง  โดยท าการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ถมหินคลุก (บดอัดทับ) 
ขนาดถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 255.00 เมตร  หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 892.50 ตารางเมตร พร้อมปักปูายโครงการช่ัวคราว 1 ปูาย
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ระยะ
ด าเนินการ 30 วันประมาณการ  ตั้งไว้ 164,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่
พันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 24 ล าดับที่ 6 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามข้อ  
3.4.7 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
    1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน  
    2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
    3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  

3.4.8 โครงการปรับปรุงถนนสายหน่วยพิทักษ์ฯ หมู่ที่ 5 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการถมหินผุหลุมบ่อบริเวณท่อลอดถนน จ านวน 2 
จุด ขนาดพื้นที่แต่ละจุด กว้าง 3.00 เมตร ยาว  30.00 เมตร หรือพื้นที่
รวมทั้ง 2 จุด ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร  พร้อมปักปูายโครงการ
ช่ัวคราว 1 ปูายรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตัง
ใต้ระยะด าเนินการ  30 วัน ประมาณการตั้งไว้  32,000.-บาท (สามหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟูาถนน ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 24 ล าดับที่ 6 
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ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามข้อ  

3.4.8 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
    1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน  
    2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
    3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  

3.4.9 โครงการปรับปรุงถนนซอยในไร่ หมู่ที่ 6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ท าการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ถมหินคลุก ขนาดถนนกว้าง  3.00  เมตร ยาว 
388.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,164.00  ตารางเมตร 
2. ขุดคูระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ความยาวรวม 2 
ช่วง 253.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 
0.40 x 1.00 เมตร (ทางเข้าบ้าน) และท่อลอดถนน ขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร    
3. ปักปูายโครงการช่ัวคราว จ านวน 1 ปูาย 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ระยะ
ด าเนินการ 60 วันประมาณการตั้งไว้ 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน้า 24 ล าดับที่ 6 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตามข้อ  
3.4.9 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
    1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน  
    2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
    3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  
ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
    - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่   
    - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องฝากฝุายบริหารเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง

ประชาชน หรือจะปรึกษาหารือเรื่องใด ขอเชิญเสนอ 
นายอุดม  แซ่เลี้ยว วันน้ีนายกฯ รับปากแล้วว่าจะน าโครงการเข้าสภาฯ ครั้งใหม่ แต่พี่น้องที่อยู่  
รองประธานสภาฯ ซอยปุาไม้ช่วงนี้ล าบากมาก เดินไปหน้าแต่ถอยหลัง เพราะถนนลื่น ตอนไปท า

ช่วงแรก ก็ได้พูดในสภาฯ ไปแล้วว่าน าดินเหนียวไปถม ตอนนี้ล าบากมาก ขอ
ความกรุณานายกฯ รีบหน่อยครับ 

ประธาน ผมเองได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันตังใต้ ผม
จึงแจ้งให้สมาชิกฯ ได้รับทราบว่า ผมขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันตังใต้ ด้วยเหตุผลส่วนตัว 
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นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน วันน้ันได้เปิดหนังสือพิมพ์ตรังไทม์เจอข่าวหมู่ที่ 4 ประเด็นคูบริเวณทางเข้า  
สมาชิกสภา อบต.ม.4 หมู่บ้านคลองขุด ข่าวในหนังสือพิมพ์เขียนคร่าวๆ ว่าเป็นสองมาตรฐาน 2  
 โครงการที่ สองมาตรฐาน โครงการที่ 2 เสร็จเรียบร้อย มีการถม มีการท าช่อง  
 ระบายน้ า แต่โครงการแรกยังอ้าซ่าอยู่หน้าบ้านชาวบ้าน เป็นภาพที่ไม่สวยงาม  
 สองมาตรฐานของ อบต.ออกจากหน่วยงานเดียว  แต่ผลงานเป็นสองมาตรฐาน  

ขอฝากคณะผู้บริหารด้วย และอีกประเด็น คือ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมคูท่า
เสม็ด วางท่อบริเวณหลังบ้านนายทวีศักดิ์ ทรัพย์ส่ง เคยติงไว้ว่าคูตรงนั้นเป็น
บริเวณตลิ่งพัง พื้นที่เป็นดินทราย ตอนนี้มีผลเล็กน้อย ชาวบ้านถามว่าถ้ามี
ปัญหาเกิดข้ึนน้ าเซาะตลิ่งพังจะแก้ปัญหาอย่างไร เข้าใจว่าทางคณะบริหารและ
สมาชิกฯ ตั้งใจจะแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน เราต้องศึกษาลักษณะพื้นที่ บ้านนาย
ทวีศักดิ์ ล่อแหลมต่อการถูกน้ าเซาะตลิ่งพัง น้ าลาดพื้นที่ยาวมาเกือบ 100 
เมตร ฝนตกหนักน้ าไหลบ่าลงไปหลังบ้านทวีศักดิ์ ขอให้ฝุายบริหารและสมาชิก
ฯ เข้าไปดูแล คูตื้นหมดแล้ว เพราะเป็นดินทราย โครงการของเราต้องมี
มาตรฐาน ไม่ใช่มีแต่โครงการแต่ใช้งานไม่ได้ 

ประธาน เราน าปัญหามาคุยกันในที่ประชุม คนที่ได้รับปัญหาคือชาวบ้าน ขอบคุณ  
 สมาชิกฯ ที่เสนอปัญหาของชาวบ้านให้สมาชิกฯ รับรู้  
นายอัศวิน  นาวาเดช ขอบใจเรื่องน้ าหมู่ที่ 5 ไม่มีปัญหา พี่น้องในพื้นที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ า ขอบคุณ  
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ฝุายบริหารที่ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลให้ ผมไปเจอก่อนที่ซ่อมถนนสายปุา  
 ไม้ ผมคิดว่าซ่อมถนนสัก 1 - 2 หมื่นบาท มาเจอในรายงาน 55,000.-บาท  
 ผมคิดว่าเกินความเป็นจริงไปเยอะ ฝากบริหารช่วยดูแลหน่อย ทั้งที่ฝังลูกท่อไป  
 8 ท่อราคาประมาณเท่าไหร่  ดินเหนียว  ฝากคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า  
 สมเหตุสมผลหรือไม่กับงบประมาณ 55,000.-บาท ไม่ใช่เฉพาะโครงการนี้แต่  
 ฝากในทุกโครงการ ฝากบริหารดูแลด้วย  
นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ผมได้แจ้งซ่อมถนนไปจุดหนึ่ง คูอีกหนึ่งจุด ถนนเส้นน้ันมี  
สมาชิกสภา อบต.ม.4 คนใช้เยอะ รถก็ว่ิงเยอะ ทรุดไปมากกว่าเดิม ถนนเส้นน้ันหมดประกันก็พัง เป็น  
 โครงการของ อบต.คูบริเวณซอยกลางนาตรงสามแยก ฝากคณะบริหารดูแล  
 หน่อย 
นายสมพงศ์  ทองชู การเสนอโครงการต่อผู้บริหาร คือ การเสนอปัญหา เช่น เรื่องถนน คู อยากให้  
สมาชิกสภา อบต.ม.4 จบมาจากหมู่บ้านก่อน ไม่ใช่น าเสนอผู้บริหารๆ น าเข้าสู่สภาฯ พิจารณาอนุมัติ  
 ท าไปแล้วมีปัญหา เราสมาชิกฯ อนุมัติทุกหมู่บ้าน เราไม่เคยขัดข้องในการยก  
 มือ แต่อยากให้จบที่หมู่บ้าน เคลียร์ให้เรียบร้อย อุทิศให้เรียบร้อย บางหมู่บ้าน  
 ด าเนินการเรียบร้อย แต่บางหมู่บ้านด าเนินโครงการไปแล้วมีปัญหา เคลียร์ให้  
 เรียบร้อยไม่ใช่มาโทษคนอื่น เราในฐานะสมาชิกฯ พื้นที่ ดูว่าโครงการที่จะลง  
 ไปในพื้นที่มีผลกระทบอะไรบ้าง ต้องท าความเข้าใจกับชาวบ้าน อยากให้จบมา  
 จากหมู่บ้าน แล้วน ามาเสนอ เมื่อด าเนินการเรียบร้อยชาวบ้านได้รับประโยชน์  
 ก็เสนอโครงการอื่นอีกดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สมาชิกฯ ยกมือก็ไม่เสียก าลังใจ  
ประธาน ขอฝากเรื่องน้ าประปาซอยบ้านตกน้ าไม่ไหล ชาวบ้านบอกว่าได้บอกกับช่าง  
 อบต.แล้ว และชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องวาตภัย หมู่ที่ 3 ฝากฝุาย  
 บริหารดูแลด้วย  
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นายกฯ - ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่อนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ขอเรียน  
 สมาชิกฯ ให้ทราบว่าในการเสนอโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมในคราวต่อไป  
 ต้องเป็นโครงการที่เร่งด่วน แนบรายช่ือชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนพร้อม  
 ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายน ามาประกอบด้วยเพื่อเป็นเอกสาร  
 ประกอบในการพิจารณาด าเนินการ  
 - กลุ่มอาชีพ การท าประชาคมต าบลที่ผ่านมาการจัดล าดับความส าคัญของ  
 ปัญหา คือ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ เป็นที่รู้กันว่าต าบลกันตังใต้  
 ของเราอาชีพหลัก คือ การท าสวนยางพารา และประมงพื้นบ้าน แต่ภาวะ  
 เศรษฐกิจปัจจุบันรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ชาวบ้านจึงต้องการให้ อบต.  
 เข้าไปส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน  แต่ต าบลกันตังใต้มีกลุ่มอาชีพที่จด  
 ทะเบียน คือ จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจ  
 ชุมชนประมงพื้นบ้านบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน  
 บ้านเกาะเค่ียม หมู่ที่ 4, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกบ้านแตะหร า หมู่ที่ 5  
 และกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 5 ดังนั้น การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ เพื่อให้กลุ่มอาชีพเหล่าน้ีได้จัดท าโครงการแล้ว  
 เสนอมายัง อบต.กันตังใต้ เพื่อพิจารณาตามระเบียบต่อไป และในปีนี้ อบต.  
 กันตังใต้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อพม.ให้กับกลุ่มแปรรูปอาหาร  
 ทะเล (ปลาเค็มแดดเดียว)  
 - คูระบายน้ าได้ประสานสมาชิกฯ ในพื้นที่ว่าในเมื่อเราต้องการที่จะท า เราได้  
 เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วยัง ใบอุทิศเรียบร้อยหรือไม่ เมื่อปัญหาเกิดข้ึนเรา  
 ต้องร่วมกันแก้ปัญหา  
 - ปัญหาภัยแล้งปีนี้น้ าโครงการพระราชด าริหมดช้าลง ท าให้การแจกจ่ายน้ า  
 ให้กับผู้ประสบภัยแล้งของเราเริ่มเมื่อเดือนเมษายน โดยการใช้คูปองเพื่อ  
 ปูองกันการซ้ าซ้อนในการรับน้ าที่แจกจ่าย มองในภาพรวมก็ดีข้ึน แต่ขาดการ  
 ประชาสัมพันธ์ คิดว่าในปีต่อไปจะปรับปรุงให้ดีข้ึน มีการเสนอว่าเป็นไปได้ไหม  
 ว่าปีหน้าส าหรับหมู่บ้านเกาะเค่ียม หาผู้รับจ้างในพื้นที่ในการส่งน้ า เพราะรู้  
 สภาพพื้นที่เป็นอย่างดี  
 - ปัญหาคูระบายน้ าหมู่ที่ 4 เราต้องไปดูคิดว่าเราต้องเจาะคูเพื่อระบายน้ าลง 
 ไปในคู เพราะพื้นดินของชาวบ้านต่ ากว่าคู ในการส ารวจระดับคูต้องสูงเท่า  
 ถนนด้านนอกไม่ได้ท าตามพื้นดินของชาวบ้าน ส าหรับถนนบริเวณคลองขุด  
 เมื่อก่อนน้ าท่วมขังบนถนน สมาชิกฯ เสนอให้มีการท าคูระบายน้ า แต่เรามี  
 งบประมาณจ ากัด เราท าได้ท่อนหนึ่ง ท าได้แค่เอาท่อไปวางไว้หน้าบ้านของ  
 ชาวบ้านที่ไม่ตรงบ้านชาวบ้านเราท าเป็นคูเปิด หน้าบ้านชาวบ้านเป็นคูปิด  
 อนาคตอาจท าโดยการฝังท่อให้หมด 
 - ส าหรับอนาคตของท้องถ่ินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินใช้เป็นแนวทาง  
 การศึกษา จะยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลต้องมีประชากรไม่น้อยกว่า 7,000  
 คน รายได้จัดเก็บเองไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ส าหรับ อบต.กันตังใต้  
 ประชากรในพื้นที่ไม่มีปัญหา แต่รายได้จัดเก็บเองน้อยมาก หากมีการยุบรวม  
 อบต.เข้าด้วยกัน ก็ขอฝากสมาชิกฯ ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด   
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 - ปั๊มน้ าซอยเทิดอุทิศ ชาวบ้านพูดว่าผู้บริหารไม่ซ่อมแล้ว ไม่คุ้มกับค่าไฟฟูา จึง  
 ได้มีการพูดคุยท าความเข้าใจกับชาวบ้านและอธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนการ  
 ตรวจเช็ค การรายงานของเจ้าหน้าที่ การแจ้งผู้รับจ้างมาซ่อม หากเจ้าหน้าที่  
 ของ อบต. หรือผู้มีความรู้ด้านช่างในพื้นที่ไปซ่อม   หากเกิดความเสียหาย  
 เกิดข้ึนใครรับผิดชอบ  จึงต้องรอผู้รับจ้างมาซ่อม  ท าให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง  
 แต่ก่อนที่จะมาพูดคุยท าความเข้าใจกัน ก็มีการลงคลิปวีดีโอการสัมภาษณ์ของ  
 ชาวบ้านในพื้นที่ไปในเฟสบุ๊ค  จึงต้องมีการพูดคุยท าความเข้าใจกัน และจะมี 
 การประชุมชาวบ้านในพื้นที่ว่าหลังจากซ่อมเสร็จ ประปาหอถังสูงซอยเทิดอุทิศ  
 ใครจะเป็นผู้ดูแล จะโอนให้หมู่บ้านเป็นผู้ดูแลตามระเบียบฯ หรือให้ อบต.  
 บริหารจัดการ ก็ต้องไปพูดคุยกันในที่ประชุมในเร็ววันน้ี  
นายอัศวิน  นาวาเดช ผมพูดว่ากลุ่มอาชีพสร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มเฉพาะกิจแล้วนายกฯ ได้เขียนไว้ในร่าง  
สมาชิกสภา อบต.ม.5 แผนพัฒนาสามปี ท าอย่างไรให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งเกิดข้ึน แต่ อบต.ไม่มี

บทบาทในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เกิดความเข้มแข็ง กลุ่มแต่ละกลุ่มที่มา
ขอรับงบประมาณจาก อบต.ต้องมีแผนงาน ระเบียบ เสนอโครงการมายัง อบต. 
แล้ว อบต.ต้องไปดูว่าโครงการเหล่าน้ีเป็นไปได้ไหม เมื่อเป็นไปได้จะติดตาม
โครงการเหล่าน้ีได้อย่างไรบ้าง งบประมาณไม่สูญเปล่าส าหรับโครงการที่เกิดข้ึน
ในต าบลกันตังใต้ 

นายวิรวัฒน์  หมาดหวา - ขอเสริมนายกฯ เรื่องคูระบายน้ าเกาะเค่ียม วันน้ีสมาชิกฯ เสนอเรื่องคูที่มี  
รองนายกฯ ปัญหาเกือบทั้งหมด  ผมในฐานะรองนายกฯ ไม่ได้นิ่งดูดาย โครงการ 2 – 3 

โครงการปัญหาเยอะ ขอบคุณคุณสมพงศ์ ท่านมีประสบการณ์ที่ผ่านมาท่านรู้ว่า
ท้องที่ไหนมีปัญหาเยอะ ที่ผ่านมาเกาะเค่ียมมีปัญหาเยอะโครงการต่างๆ มี
ปัญหา ขอบคุณผู้บริหารมีความหวังดีในการแก้ปัญหาของหมู่ที่ 4 เช่น คู
ระบายน้ าคลองขุด  คูระบายน้ ากลางนา ตรงนี้สมัยผมมีการเสนอโครงการ
อย่างนี้ข้ึน ท าไมไม่ท าคูชาวบ้านเดือดร้อน แต่นะวันน้ันไปประเมินแล้วมีปัญหา
แน่นอน เพราะพื้นที่เกาะเค่ียมเป็นพื้นที่เฉพาะกิจ การส่งน้ าลงไปในคูมีปัญหา 
ขอฝากสมาชิกฯ ทั้ง 2 คน ต้องช่วยบริหารในฐานะที่ท่านอยู่ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เราต้องอธิบายชาวบ้านว่าบริบทในการท างานของหมู่ที่ 4 มีปัญหา 
สมาชิกฯ มีปัญหาอะไรให้มาหานายกฯ ส่วนปัญหาที่สมาชิกฯ ฝากผมมา ผม
เองก็น าเรียนกับนายกฯ อยู่แล้ว  

 - เรื่องของเฟสบุ๊ค การโพสต์ข้อความต่างๆ ในกรณีสมาชิกฯ บอกว่ามีสอง
มาตรฐาน อยากให้คุยตรงนี้ว่าสมาชิกฯ บางท่านน่าจะรู้ ขอเอ่ยช่ือท่านประธาน
ฯ มีการเฟสในหน้าเฟสบุ๊ค เราต้องท าความเข้าใจว่าเฟสบุ๊คมีทั้งด้านลบและ
ด้านบวก แต่พอสื่อออกไปปัญหาของ อบต.กันตังใต้มีปัญหา ที่ท่านสมาชิกฯ 
บอกว่าไม่รู้มาจากไหนแต่ที่จริงมาจากหมู่ที่ 4 ผมอ่านแต่เคยปรึกษาท่านนายก
ฯ ท่านปลัดฯ และปรึกษาผู้รู้ว่าอย่าตอบโต้ เรื่องเฟสบุ๊คมีปัญหาอธิบายไปแล้ว 
อธิบายเรื่องนี้ไปเรื่องโน่นขอความกรุณาฝุายบริหารกับสมาชิกฯ ต้องท างาน
เป็นงานเดียว สมมติท่านสมพงศ์ออกไปข้างนอกนั่งร้านกาแฟไปซัดฝุายบริหาร
ไม่มีประสบการณ์ ประสบการณ์ใช้ไม่ได้ ผมว่าถ้ามีปัญหามาคุยกันที่นี่ดีกว่า
ครับ  
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ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอปัญหาอีกหรือไม่  หากไม่มีขอบคุณ  

ทุกท่านที่เข้าประชุม ขอปิดประชุม 
เลิกประชุม เวลา 15.45 น. 

 
 

    (ลงช่ือ)                                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวอรพินท์  บุษบา)  
            เลขานุการสภา อบต.กันตังใต้  
 
 
 
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 สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2559 
เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2559  

 
 

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


