
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2559 

วันท่ี  24  มิถุนายน  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. นายปราโมทย์   เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2  
8. นายสมพงศ์  ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 3  
9. นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน 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. นายพานิช  มีเล็ก สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 4 ลาป่วย 

 

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. นายปราโมทย์  แสงแก้ว นายช่างโยธาช านาญงาน รก.ผอ.กองช่าง  
6. นายธีระศักดิ์  หวอตะเห นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 13. 35 น.   
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม เมื่อมีผู้มา

ประชุมครบองค์ประชุม จึงได้เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

/ระเบียบวาระ....... 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุม 
    วิ สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่
ได้ส่งให้ท่านแล้วนั้น โปรดได้ตรวจความถูกต้องด้วย มีผู้ใดจะแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง
หรือไม่ 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าในรายงานการประชุมสภา

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2559 หน้าที่ 7 หน่วยงานกองช่าง จัดซื้อรถพรวนดิน จ านวน 1 คัน ข้อความ
เดิม “ระบบการท างานยกร่อง 3 – 45 เซนติเมตร พรวนดิน 24.45 
เซนติเมตร หน้ากว้าง 1 เมตร ดายหญ้าลึก 2.5 เซนติเมตร”  เปลี่ยนเป็น 
“ระบบการท างานยกร่อง 3 – 45 เซนติเมตร พรวนดิน 25 -45 
เซนติเมตร หน้ากว้าง 1 เมตร ดายหญ้าลึก 2 - 5 เซนติเมตร”   

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม รายงานการประชุมสมัยดังกล่าวอีก
หรือไม่ เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 

ที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอ (เพื่อทราบ/ พิจารณา) 
    การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

รายงานยอดเงินสะสม อบต.กันตังใต้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
    เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้   1,292,337.95  บาท  
ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  ส าหรับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมที่น าเข้าสภาฯ 

ในครั้งนี้มีจ านวน 3 โครงการ ซึ่งได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกฯ ทุกท่านทราบแล้ว เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งโครงการที่น าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
3.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน (ซอยหน่วย
พิทักษ์ฯ)  หมู่ท่ี 5  ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการปรับ
เกลี่ยพื้นทางเดิมและถมวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ปรับพื้นทางและยกระดับ ถนน
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  770.00 ตารางเมตร และท าการก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กปาก
ท่อระบายน้ าใหม่ จ านวน 1 จุด พร้อมปักป้ายโครงการช่ัวคราว จ านวน 1 
ป้าย                                           /รายละเอียดตามแบบ....... 
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รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ระยะ
ด าเนินการ 60 วัน  ประมาณการตั้งไว้  118,000.-บาท (หน่ึงแสนหน่ึง
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
3.2 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน (ซอยในไร่) หมู่ท่ี 
6 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการตามรายละเอียดดังนี้ 
1. ท าการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ถมช้ันพื้นทางด้วยหินคลุก เกลี่ยเรียบ ถนน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 388.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,164.00 ตารางเมตร 
2. ท าการขุดคูระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร รวมความ
ยาว 2 ช่วง 253.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
Ø 0.40 x 1.00 เมตร (ทางเข้าอาคาร) และท่อลอดถนน ขนาด Ø 0.60 x 
1.00 เมตร 
3. ปักป้ายโครงการช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ระยะ
ด าเนินการ 60 วัน ประมาณการตั้งไว้   262,000.-บาท  (สองแสนหก
หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
3.3 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีและติดตั้งระบบ
ประปาโรงน้ า หมู่ท่ี 3 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท าการตาม
รายละเอียดดังนี้ 
1. ท าการกรุยทาง ถ่างป่า ขุดตอ บริเวณพื้นที่ข้างสระน้ าและโรงน้ า (จากขอบ
สระไปถึงแนวเขต)  และปรับเกลี่ยพื้นที่ 
2. ท าการตัดดินบริเวณพื้นที่เนินดินขนาดพื้นที่ประมาณ 450.00 ตารางเมตร 
3. ถมหินคลุกปรับพื้นที่บริเวณ หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,300.00  ตารางเมตร   
4. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร 
(ทางเข้าหน้าอาคารโรงน้ า) จ านวน 32.00 ท่อน 
5. ติดตั้งระบบประปา (ถังลูกบอล 12 ลบ.ม.) 
   5.1 งานปรับปรุงซ่อมแซมหอถังเหล็ก 12 ลบ.ม. (ถังลูกบอล) ของเก่าท า
การขัดล้าง ทาสีภายใน – ภายนอกและอุปกรณ์ของหอถังพร้อมติดตั้ง (ก่อสร้าง
ฐาน คสล.แบบตอกเข็ม รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล) 

5.2 งานปรับปรุงซ่อมแซมถังกรองน้ า (ถังเหล็ก) ของเก่าท าการเปลี่ยนทราย
กรอง, เปลี่ยนวาล์ว, ทาสีใหม่ พร้อมติดตั้ง (ก่อสร้างฐานรอง คสล. รูปแบบของ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) 

5.3 ติดตั้งระบบสูบน้ าแบบหอยโข่ง (ตุ่นลอยน้ า) พร้อมระบบท่อส่งน้ าและ
ระบบตู้ควบคุม 
6. ปักเสาไฟฟ้า คอร.มาตรฐาน กฟภ. สูง 8.00 เมตร จ านวน 3 ต้น พาดสาย
เมนไฟฟ้า 

    7. ปักป้ายโครงการช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย         /รายละเอียดตามแบบ....... 
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รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ระยะ
ด าเนินการ 90 วัน ประมาณการตั้งไว้  493,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
สามพันบาทถ้วน) 
โครงการที่ได้น าเสนอไปนั้น เป็นโครงการที่ประชาชนมีความเดือดร้อนและ
ต้องการให้ อบต.กันตังใต้ เข้าไปด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งโครงการในข้อ 
3.1 และข้อ 3.2 สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว แต่
ส านักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีหนังสือให้ อบต.กันตังใต้ ทบทวนและ
ชะลอการด าเนินโครงการจ านวน 9 โครงการซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการ และสภาฯ 
ได้มีมติอนุมัติยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วในคราวประชุมสภาฯ 
ครั้งที่ผ่านมา และในครั้งนี้จ าเป็นต้องน าเข้าสภาฯ พิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ส าหรับโครงการในข้อ 3.3 เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงหน้าแล้ง หอถังเหล็ก ที่น ามาใช้เป็นหอถังเดิมที่
อยู่บริเวณโรงเรียนบ้านแตะหร า มีการปรับปรุงติดตั้ง เพื่อสูบน้ าจากสระสวน
พริกและสระข้างโรงน้ า ข้ึนไปเก็บในหอถังสูงไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และยังเป็น
การจ่ายน้ าให้กับเกษตรกรที่ท าการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย  

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปรายขอเชิญ  
นายอัศวิน  นาวาเดช  เรียนท่านประธานฯ ส าหรับค าช้ีแจงรายละเอียด ข้อ 3.3 โครงการปรับปรุง 
สมาชิกสภา อบต.ม.3 พื้นที่และติดตั้งระบบประปาโรงน้ า หมู่ที่ 3 ในโอกาสข้างหน้าท่านได้ต่อเติมใน

ส่วนที่ผมคิดว่าขาด ตรงนี้มีความเหมาะสมมาก รายละเอียดโครงการ ข้อ 3.3 
ตั้งแต่ข้อ 1 – ข้อ 7 ไม่มีเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องรักษาความสะอาด ผมคิดว่ามี
ความจ าเป็นเราต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้น้ า ความสะอาดของน้ าที่
จะปล่อยไปให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ด้วย เช่น สระน้ าข้างโรงน้ าซึ่งมีบ้านพี่ด าอยู่ 
ไม่มีรั้ว ไม่มีคูน้ าระหว่างบ้าน บ้านหลังนั้นใช้น้ าและน้ าไหลลงไปที่ไหน ห้องส้วม
อยู่ห่างกับสระน้ าไม่กี่เมตร ผมคิดว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องแก้ปัญหาเรื่อง
น้ าที่บ้านหลังนั้น อย่าให้น้ าไหลงลงมาในสระน้ า วันน้ีท่านเขียนมาแค่นี้ก็โอเค 
วันข้างหน้าหากมีโอกาสแก้ไขได้ก็เดินได้ ท่านลองไปพิจารณาดูว่ามีประโยชน์
กับพี่น้องประชาชนหรือไม่ ขอความกรุณาช่วยดูเรื่องนี้ไว้ด้วย 

ประธาน ผมในฐานะสมาชิกฯ หมู่ที่ 3 ขอเสริมท่อน้ าที่มาจากท่อน้ าพระราชด าริ ถ้า
เป็นไปได้ช่วยต่อท่อน้ าเติมในสระของ อบต.อยากให้น้ าเต็มสระตลอด ทั้งสระ
น้ าที่วิทยาลัยฯ และสระน้ าโรงเรียนบ้านจุปะ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปราย การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ทั้ง 
3 โครงการข้างต้นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติเป็นรายโครงการ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ข้อ 3.1 โครงการ ปรับปรุง
ถนน (ซอยหน่วยพิทักษ์ฯ) หมู่ที่ 5 โปรดยกมือ 

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

/ประธาน....... 
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ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ข้อ 3.2 โครงการ ปรับปรุง

ถนน (ซอยในไร่) หมู่ที่ 6 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี  
 1. อนุมัติ จ านวน   10   ท่าน  
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
 3. งดออกเสียง จ านวน     1   ท่าน (ประธานสภาฯ)  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ข้อ 3. 3 โครงการ ปรับปรุง

พื้นที่และติดตั้งระบบประปาโรงน้ า หมู่ที่ 3 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ 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 ท่านใดมีเรื่องฝากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง

ประชาชน หรือจะปรึกษาหารือเรื่องใด ขอเชิญ 
นายทวีศักดิ์   เกาะสมัน เรียนท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ผมได้แจ้งนายกฯไป  
สมาชิกสภา อบต.ม.4 ครั้งหนึ่งแล้ว ถึงต้นไม้ที่พาดสายไฟต่างๆ ประมาณ 3 – 4 จุด จุดในซอย

อนามัยต้นไม้โค่นลงมาอยู่ได้เพราะสายไฟ อยากให้ทางผู้บริหารประสานไปยัง
การไฟฟ้าด้วย เพราะผมประสานเป็นการส่วนตัวแต่ไม่มีความคืบหน้า ขอให้เร่ง
รีบ เพราะตรงนั้นสุ่มเสี่ยงเด็กบริเวณนั้นเยอะ อีกจุด คือ ซอย 1 ต้นมะขาม 
ชาวบ้านจะข้ึนไปโค่นเอง แต่สายไฟที่พาดนั้นมีลอยการเสียดสีกับกิ่งไม้  อาจ
เป็นอันตรายได้ ผมจึงขอให้ผู้บริหารประสานไปยังการไฟฟ้าด้วย ปัญหายุงเยอะ
จุดที่มีการเรียกร้องมาก คือ บริเวณการท าคูระบายน้ า อีกเรื่องแอ่งน้ าบริเวณ
ซอยกลางนาน้ าขังเยอะพื้นถนนทรุดขอให้ผู้บริหารแก้ปัญหาตรงจุดน้ีด้วย 

นายอัศวิน  นาวาเดช ผมและเพื่อนสมาชิกฯ ท าหนังสือถึงผู้บริหาร คือ ขุดคูบริเวณบ้านบางแรด ซึ่ง  
สมาชิกสภา อบต.ม.5 นายกฯ ได้ตอบว่าตรงนี้ท าได้ แต่ยังขาดงบประมาณ จะจ่ายขาดเงินสะสมก็

ไม่ได้ ก็ต้องตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ผมขอฝากนายกฯ หากน าโครงการไปตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ มีอีกหลายเดือนกว่าจะถึงการจัดท างบประมาณ และกว่าเงิน
งบประมาณจะเข้า คงจะประมาณปีหน้า ขอให้นายกฯ ลงพื้นที่ไปดูความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วย ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไร และยุงก็ชุก
ชุมด้วย  การถางหญ้าข้างถนนเป็นเรื่องที่ดีที่ท ากันมานานแล้ว ผมขอช่ืนชม แต่
บางพื้นที่มีหญ้าน้อยมาก มีการใช้งบประมาณไปเท่าเดิมหรือเปลี่ยนไป  

/เป็นไปได.้...... 
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 เป็นไปได้ไหมว่า หากบางพื้นที่มีหญ้าน้อยก็ช่วยตัดกิ่งไม้จุดที่ยื่นออกมาบริเวณ

ถนนเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของรถยนต์บนท้องถนน และอีกเรื่อง 
คือ สายไฟฟ้าบริเวณหัวหาดใหญ่ สายไฟตกลงในน้ า 3 – 4 เส้น หากปล่อยไว้
นาน ชาวบ้านอาจเดือดร้อนได้ ฝากผู้บริหารประสานไปยังการไฟฟ้าด้วย 

นายทวีศักดิ์   เกาะสมัน ช่วงนี้ฝนตกไม่ทราบว่าน้ าโครงการพระราชด าริมีปริมาณน้ าเพียงพอที่จะส่งไป  
สมาชิกสภา อบต.ม.4 ให้ชาวบ้านหรือยัง ชาวบ้านฝากถาม  
ประธาน น้ าควนแดงไม่ไหล 4 – 5 วันแล้ว ขอฝากนายกฯ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปดูด้วย 
นายสมพงศ์  ทองชู เรียนประธานสภาฯ ผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ให้ความเห็นชอบโครงการ  
สมาชิกสภา อบต.ม.3 ปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งระบบประปาโรงน้ า หมู่ที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่

น้องประชาชน ส าหรับโครงการทั้ง 3 โครงการที่น้ าเข้าสภาฯ ในวันน้ี อนุมัติไป
แล้ว ผมไม่อยากให้มีปัญหา พอมีปัญหาแล้วโทษคนน้ันคนน้ีท า อดีตที่ผ่านมาใน
สมัยนายกปกครอง นายสุลัยหมาน เตะตู สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ในขณะนั้น ได้
มีการเสนอให้มีการส่งรายละเอียดแบบแปลนโครงการให้สมาชิกฯ พิจารณา ก็
มีมาต้ังแต่บัดน้ันถึงวันน้ี แต่ละโครงการจะระบุว่าแบบแปลนตาม อบต. สมาชิก
ฯ มีแบบแปลนตรวจสอบก่อนมีการลงมติพิจารณาอนุมัติโครงการทุกคน ขอ
ฝากสมาชิกฯ เรามีแบบแปลนโครงการทุกคน หากโครงการของหมู่ที่ 3 เกิด
ปัญหาเขาก็โทษสมาชิกฯ อยากให้จบที่สภาฯ บางท่านท าโครงการแล้ว ท าไม
ท าอย่างนั้น ท าไมท าอย่างนี้ แต่ว่าแบบแปลนอยู่ในมือท่านแล้ว ก่อนที่ท่านจะ
อนุมัติผ่านสภาฯ ขอฝากด้วยคับ 

นายอัศวิน  นาวาเดช อย่างที่สมาชิกฯ พูดว่าเราทุกคนต้องปฏิบัติตามที่เรายกมือไปแล้ว ทุกคนยินดี  
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ที่จะปฏิบัติตาม  แต่สมมติโครงการที่เขาก าลังจะท าแต่เขาไม่ท าตามโครงการ

ใครจะรับผิดชอบ ทุกคนที่มายกมือต้องรับผิดชอบทุกคน แต่ถ้าโครงการท าไป
แล้วไม่ปฏิบัติตามโครงการแบบแปลนที่เขียนมาจะเป็นปัญหามากกว่า ไม่ใช่ตัว
สมาชิกฯ สมาชิกฯ ทุกคน เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ผลงานที่เกิดข้ึนบางครั้งบางทีก็
เกิดจากสมาชิกฯ ที่ไปขอร้องฝ่ายบริหาร ขอร้องนายกฯ บางครั้งบางทีนายกฯ 
หรือรองนายกฯ ก็ไม่มีโอกาสไปติดต่อชาวบ้านแม้แต่โครงการเดียวก็มีอย่างนี้มา
โทษสมาชิกฯ ไม่ได้ แต่ถ้าเกิดจากสมาชิกฯตรงๆ ก็ไม่ว่า คิดว่าฝ่ายบริหาร
กลั่นกรองมาแล้ว จะมาโทษสมาชิกฯ ไม่ได้ 

นายกฯ ผมมีเรื่องแจ้งให้สมาชิกฯ ได้รับทราบถึงการด าเนินงานของ อบต.กันตังใต้ ดังนี้  
 1. โครงการเศรษฐกิจชุมชน จากการตรวจบัญชีของ สตง.และกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน ได้เร่งรัดให้ อบต.กันตังใต้ ด าเนินการกับกลุ่มอาชีพๆ ต่างๆ ที่
ยังค้างจ่ายเงินกู้ โครงการเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในขณะนี้ อบต.กันตังใต้ 
ด าเนินการฟ้องร้องกับกลุ่มท าใบจากหมู่ที่ 4 และล่าสุดทางกลุ่มท าใบจากมีการ
ปรึกษาหารือกับอัยการคุ้มครองสิทธิจังหวัดตรัง ถึงการช าระเงินกู้ของกลุ่ม และ
ขอฝากถึงกลุ่มอาชีพๆ ต่างๆ ที่ยังค้างช าระเงินกู้อยู่ขอให้มาติดต่อกับ อบต.
กันตังใต้ อย่าให้ต้องถึงการฟ้องร้องต่อศาลขอให้มาประนอมหนี้ดีกว่า  
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 2. นโยบายลดการใช้พลังงาน อบต.กันตังใต้ มีนโยบายลดการใช้พลังงาน คือ 

ช่วงเช้า เปิดแอร์ในเวลา 09.00 น. ปิดเวลา 12.00 น. และช่วงบ่ายเปิดแอร์ 
 เวลา 13.00 น. และปิดเวลา 16.00 น. จากการด าเนินงานที่ผ่านมาสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายลงไปได้พอสมควร 
 3. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย หลังจากที่ อบต.กันตังใต้ 

มีการจัดต้ังธนาคารขยะ และหมู่บ้านต้นแบบในการก าจัดขยะต้นทางของหมู่ที่ 
1 และหมู่ที่ 6 ปรากฏว่าสามารถคัดแยกขยะได้ส่วนหนึ่ง ท าให้ลดปริมาณขยะ 
และค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยได้ส่วนหนึ่ง 

 4. คณะท างานประเมินคุณค่า โครงการด้านสวัสดิการสังคมระดับประเทศ กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ลงพื้นที่ อบต.กันตังใต้ เพื่อตรวจติดตาม
ประเมินผลโครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษของผู้สูงอายุของ อบต.กันตังใต้ 
ซึ่งผ่านการประเมินในระดับภาคใต้ (คิดว่าน่าจะติด 1 ใน 20 ของประเทศ) ผม
มีพื้นที่ส่วนหนึ่งและอนุญาตให้เกษตรกรที่จ าท าการปลูกพืชผัก สามารถเข้าไป
ท าการเกษตรได้ โดยใช้ร่องยางเป็นสถานที่เพาะปลูก   

 5. การติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ ได้ประสานงบประมาณไปยังการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดตรัง คาดว่าน่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5 ล้านบาท มีการ
ติดตั้งประมาณ 30 จุด รอบเกาะเนรมิต และเป็นข่าวดีอีกเรื่อง คือ ประชาคม
หมู่ที่ 1 อนุมัติงบประมาณในการติดตั้งตุ้นลอยน้ าในเกาะเนรมิตเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งการการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 6. อบต.กันตังใต้ เป็นตัวแทนอ าเภอกันตัง ในการเกิดกระบวนการต าบลสร้าง
สุข ประกอบด้วย 5 ดี คือ การศึกษาและเรียนดี  อาหารดี  สุขภาพดี รายได้ดี 
และสังคมดี  อ าเภอกันตังเป็นอ าเภอที่มีความสุขมวลรวมเป็นอันดับหนึ่งของ
จังหวัดตรัง และ อบต.กันตังใต้ มีความสุขมวลรวม 8.41 คะแนน จากคะแนน
เต็มสิบ 

 7. กรณีของต้นไม้ที่พาดสายไฟ ผมได้หารือกับผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอกันตังแล้ว ซึ่งได้รับค าตอบว่าการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ข้ึนอยู่กับผู้รับเหมา
ของการไฟฟ้าฯ เพราะสายไฟข้ึนกับการไฟฟ้าฯ เราไปถ่ายรูปและส่งไปให้การ
ไฟฟ้าใหม่อีกรอบ 

 8. ปัญหายุงลาย ขณะนี้ อบต.กันตังใต้ ได้จัดซื้อทรายอะเบทแล้ว ตรงไหนสุ่ม
เสี่ยงขอให้แจ้งมา จะส่งเจ้าหน้าที่ไปด าเนินการพ่นหมอกควัน 

 9. คูระบายน้ าที่ปลายถนนบางแรด เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปส ารวจแล้ว ท าอย่างไร
ให้น้ าออกได้ เข้าไม่ได้ ต้องเป็นระบบประตูน้ าและต้องหาวิธีด าเนินการ
ออกแบบ เพราะช่วงฝนตกน้ าท่วม เวลาน้ าคลองข้ึนเยอะก็ท่วม และหลังบ้าน
นายยศก็จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปส ารวจแล้ว 

 10. การถางป่าตัดหญ้าสองข้างถนนได้แจ้งผู้รับเหมาไปแล้ว ขอฝากสมาชิกฯ 
ในพื้นที่ช่วยดูแลด้วย 

 
/11.กรณีสมาชิกฯ....... 
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 11. กรณีสมาชิกฯ หารือถึงโครงการที่ลงไปในพื้นที่ ขอความร่วมมือสมาชิกฯ 

ช่วยตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่ลงไปในพื้นที่ ว่าเป็นไปตามแบบแปลนโครงการ
หรือไม่ หากสมาชิกฯ ไม่กล้าพูด ก็แจ้งเข้ามายังผู้บริหารได้ 

นายปรีชา  นุ่นสุวรรณ น้ าโครงการพระราชด าริอ่างเก็บน้ าห้วยลึก ในขณะนี้มีปริมาณน้ าประมาณ  
เลขานุการนายกฯ 40% และมีสี่ขุ่นคล้ายสีชาเย็น ยังไม่สามารถจ่ายน้ าไปให้ชาวบ้านใช้ได้ หากน้ า

มีสีเป็นปกติจะจ่ายน้ าทันที  
นายทิภา  คงนคร ตามที่ ผมได้เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการประปาหลักสูตร  
รองนายก อบต. การพัฒนาระบบประปาชุมชน ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตร่วมกับการ

ประปานครหลวง ซึ่งจะน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
และบังคับใช้ข้อบัญญัติ ว่าด้วยกิจการประปาของ อบต.กันตังใต้ เช่น การ
ปรับปรุงติดตั้งมาตรวัดน้ าต้องมีการติดตั้งวาวล์ ทั้ง 2 ข้าง เป็นต้น 

  ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอปัญหาอีกหรือไม่  หากไม่มีขอบคุณ  
ทุกท่านที่เข้าประชุม ขอปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 15.48 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 3 ประจ าปี 2559 
เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 . 

 
 

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



 


