
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2559 

วันท่ี  15  สิงหาคม  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. นายพานิช   มีเล็ก สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 4  

10. นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 4  
11. นายอัศวิน  นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5  
12. นายณรงค์  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6  
13. นายสุทัศน์  ทับเที่ยง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6  

 

ผู้ไม่มาประชุม  - ไม่มี  
  

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. น.ส.เรืองรัตน์  ขัตสากาญจน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.กันตังใต้  
6. นางสาวสุลัดดา   กันตังกุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 
 

7. นายปราโมทย์  แสงแก้ว นายช่างโยธาช านาญงาน รักษา
ราชการแทน ผอ.กองช่าง 

 

8. นางสาวโสมมนัสสา  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
9. นายสุเทพ   วงค์ชู ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  

10. นายวิจิตร   ดาหลาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4  
11. นายธีระศักดิ์  หวอตะเห นักจัดการงานทั่วไป  
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เริ่มประชุม เวลา 13. 30 น.   

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม เมื่อมีผู้มา
ประชุมครบองค์ประชุม จึงได้เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลที่โอน (ย้าย) มาใหม่ จ านวน 2 ราย คือ 
1.1.1 นางสาวโสมมนัสสา  จันทร์ดี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว โอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่งเดิม สังกัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 

ประธาน    ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ แนะน าตัวครับ  
น.ส.โสมมนัสสา  จันทร์ดี  เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางสาวโสมมนัสสา จันทร์ดี  ผู้อ านวยการกอง  
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ การศึกษาฯ โอน (ย้าย) มาจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอ 

โคกสูง จังหวัดสระแก้ว ค่ะ 
    1.1.2 นายไชยยัน  นวลกุ้ง  ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา โอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่งเดิม 
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559  

ประธาน    ขอเชิญนิติกร แนะน าตัวครับ  
นายไชยยัน  นวลกุ้ง  เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายไชยยัน  นวลกุ้ง  นิติกรปฏิบัติการ โอน  
นิติกรปฏิบัติการ   (ย้าย) มาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา  

ครับ   
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 

นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผมขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมสภาฯ  
สมาชิกสภา อบต.ม.5 หน้าที่ 4 จาก “นายอัศวิน  นาวาเดช  สมาชิกสภา อบต.ม.3” ขอแก้ไขเป็น 

“นายอัศวิน  นาวาเดช  สมาชิกสภา อบต.ม.5”    
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี

แล้วถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง 
ที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอ (เพื่อทราบ/ พิจารณา)  
ประธาน ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ  
 องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย  

1. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2559 
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    2. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุ 
    ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2559 
    3. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือ 
    ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 

2547 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที ่
ประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ้ผมจึงขอปรึกษาในที่ประชุมสภาฯ 
ว่าญัตติร่างข้อบัญญัติทั้ง 3 เรื่อง จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม ่

นายอัศวิน  นาวาเดช  ผมขอเสนอการพิจารณาร่างข้อบัญญัติทั้ง 3 เรื่อง เป็นสามวาระรวดเดียว คือ  
สมาชิกสภา อบต.ม.5  วาระที่ 1 การรับหลักการ  วาระที่ 2 การแปรญัตติ และวาระที่ 3 การลงมติ  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติทั้ง 3 เรื่อง เป็นสาม  

วาระรวดเดียว โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
 1. อนุมัติ  จ านวน  11  ท่าน  
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -    ท่าน  
 3. งดอกเสียง  จ านวน   1   ท่าน  (ประธานสภาฯ)  
    3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  กิจการที่เป็น 
    อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 
ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ    เรียน ท่านประธานสภาฯ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง   

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 
หลักการ ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
เหตุผล  เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการ
ตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัติน้ี   
ส าหรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2559 ได้ด าเนินการตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 รวมทั้งสิ้น 13 
กิจการ ซึ่งได้ส่งให้สมาชิกฯ ไปศึกษารายละเอียดล่วงหน้าแล้ว สมาชิกฯ ท่านใด
มีข้ออภิปรายขอเชิญครับ 

นายอัศวิน  นาวาเดช  ส าหรับร่างข้อบัญญัติฉบับนี้  ผมได้ศึกษารายละเอียดแล้ว  ถือเป็นเรื่องที่ดีที่  
สมาชิกสภา อบต.ม.5  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้ออกข้อบัญญัติฉบับนี้เพื่อบังคับใช้ในเขต  

พื้นที่ ส าหรับผมไม่มีข้อสงสัยหรืออภิปรายครับ 
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
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ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล  

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
 1. รับหลักการ  จ านวน  11  ท่าน  
 2. ไม่รับหลักการ จ านวน   -    ท่าน  
 3. งดอกเสียง  จ านวน   1   ท่าน  (ประธานสภาฯ)  
ประธาน ต่อไปเข้าสู่การพิจารณาวาระที่สอง (การแปรญัตติ) ซึ่งการพิจารณาวาระที่สอง

นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธาน กรรมการแปรญัตติท่านใด จะมีการแปรญัตติในประเด็นใดบ้างหรือไม่   
มติท่ีประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้

ทุกประการ 
ประธาน ต่อไปเข้าสู่การพิจารณาวาระที่สาม (การลงมติ) ไม่มีการอภิปรายและให้ที่

ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม มีมติ ดังน้ี  
 1. เห็นชอบ  จ านวน  11  ท่าน  
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -    ท่าน  
 3. งดอกเสียง  จ านวน   1   ท่าน  (ประธานสภาฯ)  

3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2559 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การ

ควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2559 
หลักการ ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยการควบคุม
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 
เหตุผล  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายเพื่อ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็น
ข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัติน้ี   
ส าหรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้น าร่างดังกล่าวมาจากกระทรวง
สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้มีการลงประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษา ซึ่งได้ส่งให้สมาชิกฯ ไปศึกษารายละเอียดล่วงหน้าแล้ว สมาชิกฯ 
ท่านใดมีข้ออภิปรายขอเชิญครับ 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
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ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล  

เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 
2559 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
 1. รับหลักการ  จ านวน  11  ท่าน  
 2. ไม่รับหลักการ จ านวน   -    ท่าน  
 3. งดอกเสียง  จ านวน   1   ท่าน  (ประธานสภาฯ)  
ประธาน ต่อไปเข้าสู่การพิจารณาวาระที่สอง (การแปรญัตติ) ซึ่งการพิจารณาวาระที่สอง

นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธาน กรรมการแปรญัตติท่านใด จะมีการแปรญัตติในประเด็นใดบ้างหรือไม่   
มติท่ีประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้

ทุกประการ 
ประธาน ต่อไปเข้าสู่การพิจารณาวาระที่สาม (การลงมติ) ไม่มีการอภิปรายและให้ที่

ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  

การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2559  
โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม มีมติ ดังน้ี  
 1. เห็นชอบ  จ านวน  11  ท่าน  
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -    ท่าน  
 3. งดอกเสียง  จ านวน   1   ท่าน  (ประธานสภาฯ)  

3.3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  การ 
 ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559  
 หลักการ ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยการควบคุม  

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
เหตุผล  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การด ารงชีพของประชาชนในท้องถ่ิน หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่
เกิดจากสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตรา
ข้อบัญญัติน้ี 

 ส าหรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยว่าด้วยการควบคุมการ  
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้น าร่างดังกล่าวมาจากกระทรวงสาธารณสุข และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้มีการลงประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ส่งให้
สมาชิกฯ ไปศึกษารายละเอียดล่วงหน้าแล้ว สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายขอ
เชิญครับ 



- 6 - 
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล   
 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
 1. รับหลักการ  จ านวน  11  ท่าน  
 2. ไม่รับหลักการ จ านวน   -    ท่าน  
 3. งดอกเสียง  จ านวน   1   ท่าน  (ประธานสภาฯ)  
ประธาน ต่อไปเข้าสู่การพิจารณาวาระที่สอง (การแปรญัตติ) ซึ่งการพิจารณาวาระที่สอง

นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธาน กรรมการแปรญัตติท่านใด จะมีการแปรญัตติในประเด็นใดบ้างหรือไม่   
มติท่ีประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้

ทุกประการ 
ประธาน ต่อไปเข้าสู่การพิจารณาวาระที่สาม (การลงมติ) ไม่มีการอภิปรายและให้ที่

ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  
 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม มีมติ ดังน้ี  
 1. เห็นชอบ  จ านวน  11  ท่าน  
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -    ท่าน  
 3. งดอกเสียง  จ านวน   1   ท่าน  (ประธานสภาฯ)  

3.4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  (วาระที่หนึ่ง/รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ) 

ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ    เรียน ท่านประธานสภาฯ  บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน  

ต าบลกันตังใต้ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 32,130,740.-บาท เป็นการจัดท างบประมาณรายจ่ายฯ 
แบบสมดุล ส าหรับงบประมาณที่ได้ตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพราะมีหนังสือสั่ง
การจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น 
ให้ตั้งประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งเงินเดือนครู 
ศพด.ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย จึงท าให้งบประมาณรายจ่ายสูงกว่าปีที่ผ่าน
มา  ส าหรับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่บรรจุอยู่ในร่างข้อบัญญัติฯ เป็น
โครงการที่น ามาจากแผนพัฒนาสามปี  
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และความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งร่างข้อบัญญัติ
ฉบับนี้ ได้ส่งให้สมาชิกฯ ไปศึกษารายละเอียดล่วงหน้าแล้ว สมาชิกฯ ท่านใดมี
ข้ออภิปรายหรือสอบถามในประเด็นใดขอเชิญครับ 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายขอเชิญ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล   
 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
 1. รับหลักการ  จ านวน  11  ท่าน  
 2. ไม่รับหลักการ จ านวน   -    ท่าน  
 3. งดอกเสียง  จ านวน   1   ท่าน  (ประธานสภาฯ)  
ประธาน เมื่อสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 ในวาระที่หนึ่งไปแล้วนั้น  ล าดับต่อไปจะเป็นการ
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน แต่
เนื่องจากในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 สภาฯ 
ได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

 1. นายปราโมทย์    เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  
 2. นายนพดล   เสียงแก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  
 3. นายพนมกร   กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

ดังนั้น  การพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ส าหรับสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปแล้วเมื่อเวลา 14.00 
น. ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  

นายอัศวิน  นาวาเดช  กระผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร ญัตติ 
สมาชิกสภา อบต.ม.5  ในวันน้ี (15 สิงหาคม 2559) ตั้งแต่เวลา 14. 00 น. ถึงวันที่ 18 สิงหาคม  

2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธาน    เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอื่น ถือว่าสมาชิกฯ ได้ก าหนดระยะเวลา  

เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร ญัตติ ในวันน้ี (15 สิงหาคม 2559) 
ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 
น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  จึงขอให้สมาชิกฯ 
และผู้บริหารที่ประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ยื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่ก าหนด 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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ประธาน ส าหรับการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระที่สอง การ
แปรญัตติ และวาระที่สาม การลงมติ) ขอให้สมาชิกฯ ได้เสนอก าหนดวันประชุม 

นายอัศวิน  นาวาเดช  กระผมขอเสนอก าหนดวันประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ  
สมาชิกสภา อบต.ม.5 บริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

(วาระที่สอง การแปรญัตติ และวาระที่สาม การลงมติ) ในวันที่ 24 สิงหาคม 
2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธาน    เมื่อไม่มีสมาชิกฯ เสนอเป็นอย่างอื่น  ผมขอนัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่าง  

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระที่สอง การแปรญัตติ และวาระที่สาม การลงมติ) 
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ โดยแต่งกายเครื่องแบบปกติกากี  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
3.5 ขออนุมัติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังนี ้
กองช่าง   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยงกับเคหะและ
ชุมชน   งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุส ารวจ   จัดซื้อบันได
อลูมิเนียม แบบกางพาด 2 ตอน จ านวน 1 อัน งบประมาณ เป็นเงิน   
10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม แบบกางพาดตรง 2 
ตอน  สไลด์ข้ึนได้  ขนาด 20 ฟุต จ านวน 1 อัน  (ตามราคาที่จ าหน่ายทั่วไปใน
ท้องตลาด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559 – 2561) หน้า 79   โดยโอนลดจาก  แผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยงกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง   จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม แบบกางพาด 2 ตอน 
จ านวน 1 อัน ตั้งไว้  10,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  0.00 บาท 

ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ    เรียน ท่านประธานสภาฯ การ ขออนุมัตโิอนเงินงบประมารณครั้งนี้ เป็นการตั้ง 

งบประมาณผิดหมวดรายจ่าย เพื่อถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ข้างต้น   

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายขอเชิญ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
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ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานกองช่าง โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม 1. อนุมัติ จ านวน   11   ท่าน  
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
 3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  
 3.6 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 (หน่วยงานกองช่าง) จ านวน 4 รายการ ดังนี ้
 3.6.1 โอนเพ่ิม  งบบุคลากร แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าวัสดุ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 
60,000.-บาท ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 จ านวน  
2,150.-บาท จึงมีความประสงค์โอนเพิ่ม จ านวน  10,000.-บาท รวม
งบประมาณหลังโอนเป็นเงินท้ังสิ้น  12,150.-บาท 
  โอนลด  งบลงทุน  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว้ 300,000.-บาท ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 14 
กรกฎาคม 2559 จ านวน  198,608.02 บาท จึงมีความประสงค์โอนลด 
จ านวน  10,000.-บาท รวมงบประมาณหลังโอนเป็นเงินท้ังสิ้น   
188,608.02 บาท 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายฯ ของกองช่างที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงขอ อนุมัติ 
 โอนเงินงบประมาณ  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายขอเชิญ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
 งบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานกองช่าง โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม 1. อนุมัติ จ านวน   11   ท่าน  
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
 3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  

3.6.2 โอนเพ่ิม งบลงทุน  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  300,000.-บาท ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ 
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 จ านวน  79,680.-บาท จึงมีความประสงค์
โอนเพิ่ม  จ านวน  180,000.-บาท รวมงบประมาณหลังโอนเป็นเงินทั้งสิ้น   
259,680.-บาท 

โอนลด งบลงทุน  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว้  300,000.-บาท ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 14 
กรกฎาคม 2559 จ านวน  188,608.02 บาท จึงมีความประสงค์โอนลด 
จ านวน  180,000.-บาท รวมงบประมาณหลังโอนเป็นเงินทั้งสิ้น  8,608.02 
บาท 
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ประธาน ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายฯ ของกองช่างที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงขอ อนุมัติ 
 โอนเงินงบประมาณ  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายขอเชิญ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
 งบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานกองช่าง โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม 1. อนุมัติ จ านวน   11   ท่าน  
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
 3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  

3.6.3 โอนเพ่ิม   งบลงทุน  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าวัสดุ   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 
120,000.-บาท ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 จ านวน  
2,599.-บาท จึงมีความประสงค์โอนเพิ่ม จ านวน  25,000.-บาท รวม
งบประมาณหลังโอนเป็นเงินทั้งสิ้น  27,599.-บาท 

โอนลด งบลงทุน  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ 
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000.-บาท ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 14 
กรกฎาคม 2559 จ านวน  300,00 0.-บาท จึงมีความประสงค์โอนลด 
จ านวน  25,000.-บาท รวมงบประมาณหลังโอนเป็นเงินทั้งสิ้น  275,000.-
บาท 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายฯ ของกองช่างที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงขอ อนุมัติ 
 โอนเงินงบประมาณ  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายขอเชิญ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
 งบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานกองช่าง โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม 1. อนุมัติ จ านวน   11   ท่าน  
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
 3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  
  3.6.4 โอนเพ่ิม งบลงทุน  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   หมวดค่าวัสดุ   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 
30,000.-บาท ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 จ านวน  
920.-บาท จึงมีความประสงค์โอนเพิ่ม จ านวน 15,000.-บาท รวม
งบประมาณหลังโอนเป็นเงินทั้งสิ้น  15,920.-บาท 

โอนลด  งบลงทุน  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าออกแบบ 
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  300,000.-บาท  ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ   
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จ านวน  275,000.-บาท  จึงมีความประสงค์โอนลด จ านวน  15,000.-บาท 
รวมงบประมาณหลังโอนเป็นเงินทั้งสิ้น  260,000.-บาท 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายฯ ของกองช่างที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงขอ อนุมัติ 
 โอนเงินงบประมาณ  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายขอเชิญ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
 งบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานกองช่าง โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม 1. อนุมัติ จ านวน   11   ท่าน  
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
 3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  
 3.7 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 (หน่วยงานกองช่าง) เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังนี ้

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  แผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง, ต่อเติม, ปรับปรุง
อาคารส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  เป็นเงิน 
250,000.-บาท  
โอนลด  งบลงทุน  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
ตั้งไว้  300,000.-บาท จึงมีความประสงค์โอนลด จ านวน 250,000.-บาท  
รวมงบประมาณหลังโอนเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.-บาท 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงอาคาร  

ส านักงานให้มีความเป็นสัดส่วน และเหมาะสมกับประโยชน์พื้นที่ใช้สอย กอง
ช่างไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้  จึงขอ อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายขอเชิญ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 

งบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานกองช่าง เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม 1. อนุมัติ จ านวน   11   ท่าน  
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
 3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  
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 3.8 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
 โอนเพ่ิม  กองช่าง  งบลงทุน  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง , ต่อเติม , ปรับปรุง อาคารส านักงานที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ตั้งไว้  250,000.-บาท จึงมีความ
ประสงค์โอนเพิ่ม  จ านวน  150,000.-บาท รวมงบประมาณหลังโอนเป็นเงิน
ท้ังสิ้น  400,000.-บาท 
โอนลด  กองคลัง  งบบุคลากร  แผนบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  772,690.-
บาท ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 จ านวน  
467,110.-บาท จึงมีความประสงค์โอนลด จ านวน  150,000.-บาท  รวม
งบประมาณหลังโอนเป็นเงินท้ังสิ้น  317,110.-บาท 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายฯ ของกองช่างที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงขอ อนุมัติ 
 โอนเงินงบประมาณ  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายขอเชิญ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
 งบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานกองช่าง โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม 1. อนุมัติ จ านวน   11   ท่าน  
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
 3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  
 3.9 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 จ านวน 1 รายการ ดังนี ้
 โอนเพ่ิม  กองช่าง  งบลงทุน  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้าง, ต่อเติม, ปรับปรุงอาคารส านักงานที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้   ตั้งไว้  400,000.-บาท จึงมีความ
ประสงค์โอนเพิ่ม  จ านวน  100,000.-บาท รวมงบประมาณหลังโอนเป็นเงิน
ท้ังสิ้น  500,000.-บาท 
โอนลด   ส านักงานปลัด อบต.   งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ตั้งไว้  
170,000.-บาท  ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 1 4 กรกฎาคม 2559 
จ านวน  110,000.-บาท  จึงมีความประสงค์โอนลด จ านวน  100,000.-
บาท  รวมงบประมาณหลังโอนเป็นเงินท้ังสิ้น  10,000.-บาท 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายฯ ของกองช่างที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงขอ อนุมัติ 
 โอนเงินงบประมาณ  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายขอเชิญ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
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ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
 งบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานกองช่าง โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม 1. อนุมัติ จ านวน   11   ท่าน  
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
 3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  
 3.10 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 (หน่วยงานกองช่าง) เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

โอนเพ่ิม   กองช่าง   งบลงทุน  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บริเวณอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จึงมีความประสงค์
โอนเพิ่ม จ านวน  100,000.-บาท รวมงบประมาณหลังโอนเป็นเงินท้ังสิ้น  
100,000.-บาท 
โอนลด  กองสวัสดิการสังคม  งบด าเนินการ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้  115,000.-บาท ซึ่งมี
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 จ านวน  115,000.-บาท จึง
มีความประสงค์โอนลด  จ านวน  100,000.-บาท  รวมงบประมาณหลังโอน
เป็นเงินท้ังสิ้น  15,000.-บาท 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีความจ าเป็นต้อง ปรับปรุงภูมิทัศน์

รอบบริเวณอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ให้มีความเป็น
สัดส่วน และเหมาะสมกับประโยชน์พื้นที่ใช้สอย ซึ่งกองช่างไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายขอเชิญ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 

งบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานกองช่าง เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม 1. อนุมัติ จ านวน   11   ท่าน  
 2. ไม่อนุมัติ จ านวน    -     ท่าน  
 3. งดออกเสียง จ านวน    1    ท่าน (ประธานสภาฯ)  
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา  
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่   
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
ประธาน ขอเชิญนายกฯ  
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นายกฯ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้สมาชิกฯ ได้รับทราบ ดังนี้ 
- ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ได้รับแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาค
สาขากันตัง ว่าตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้แจ้งความประสงค์ขยาย
เขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ต าบลกันตังใต้ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค จ านวน 11 จุด นั้น ขอแจ้ง
ว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ไม่สามารถวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า
และให้บริการน้ าประปาได้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีแรงดันน้ าต่ ากว่า
ข้อก าหนด ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในการวางท่อส่งน้ าเพิ่มก าลังการผลิต ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้าง โดยจะด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ 31 มกราคม 2560 
หากด าเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ทราบ
ต่อไป 
- การตรวจโครงการประเมินประสิทธิภาพ “การบริการสาธารณะ”ของ อปท. 
จังหวัดตรัง ตามวาระจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 
13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา อบต.กันตังใต้  จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทั้ง 100 แห่ง ภายในจังหวัดตรัง ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้มีผลการประเมิน 81%  

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องจะปรึกษาหารือ หรือฝากปัญหาของชาวบ้านอีกหรือไม่  
 เมื่อไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันน้ี  ขอปิดประชุม 
เลิกประชุม เวลา 15.15 น.    

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งน้ีเรียบร้อยแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)                                ประธานกรรมการ 
                (นายอัศวิน  นาวาเดช)  
         สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ท่ี 5  

 
(ลงชื่อ)                                กรรมการ    (ลงชื่อ)                                 กรรมการ 
            (นายจ านูญ  ทองชู)                                             (นายพนมกร  กันตังกุล) 
    สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ท่ี 2                               สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ท่ี 1 
 

สภาได้รับรองรายงานการประชุมครั้งน้ีแล้ว เม่ือคราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 2 
เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2559 . 
 

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


