
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี 2559 

ครั้งท่ี 2/2559 
วันท่ี  24  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. นายสมพงศ์  ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 3  
8. นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 4  
9. นายอัศวิน  นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5  

10. นายสุทัศน์  ทับเที่ยง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นายปราโมทย์   เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2 ลากิจส่วนตัว 
2. นายพานิช   มีเล็ก สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 4 ลากิจส่วนตัว 
3. นายณรงค์  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 6 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. นายธีระศักดิ์   หวอตะเห นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 13. 30 น.   
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุม เมื่อมีผู้มา

ประชุมครบองค์ประชุม จึงได้เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 ซักซ้อมท าความเข้าใจการเรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย 

ประธาน    การ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุม 
สามัญประจ าปี ของแต่ละสมัย เป็นการแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้  ที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ให้กลับเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าประชุมสภาฯ ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้รับทราบและตระหนัก
ถึงความส าคัญเรื่องนี้ด้วย                                                                                                     

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 

ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ได้
ส่งให้ท่านแล้วนั้น โปรดได้ตรวจความถูกต้องด้วย มีผู้ใดจะแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง
หรือไม่ 

ประธาน เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง  
ที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอ (เพื่อทราบ/ พิจารณา) 
 - ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา  

4.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระที่สอง/การแปรญัตติ) 

ประธาน    ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  สภาฯ มีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวาระที่
หนึ่ง ข้ันรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เพื่อรวบรวมค าแปร
ญัตติและพิจารณารายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2560 โดยให้ผู้เสนอค าแปรญัตติ เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 
18 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อพิจารณาค าแปรญัตติแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560เสร็จเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2559 ปรากฏว่า  ไม่มีผู้บริหารท้องถ่ิน หรือ มี
สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติให้คงร่างเดิม 
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้ ได้เสนอ และที่ประชุมได้รับ
หลักการไว้แล้ว 
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ประธาน ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
นายนพดล  เสียงแก้ว เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ได้มอบหมายให้กรรมการแปร

ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕60 นั้น 
บัดน้ี  กรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว  มีผลดังนี ้

 ข้อ ๑. ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ ๒. บันทึกหลักการและเหตุผล     ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่าย     ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
    ข้อ ๔. รายละเอียดงบประมาณ     ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

ทั้งนี้  กรรมการแปรญัตติมีความเห็นว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมควรน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อพิจารณาลงมติให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

ประธาน    เมื่อประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.2560  ได้รายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้สภาฯ ทราบแล้ว ปรากฏว่า  ไม่มี
ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือ มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะกรรมการแปรญัตติ 
จึงมีมติให้คงร่างเดิม  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้ ได้เสนอ 
และที่ประชุมได้รับหลักการไว้แล้ว เป็นอันว่าในวาระที่สองไม่มีการขอแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แต่อย่างใด 
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะลงมติเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มีผมจะขอ
มติ 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใด เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ยืนยันตามร่าง 
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 งบประมาณ พ.ศ.2560 ให้คงร่างเดิม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 กันตังใต้ ได้เสนอ และที่ประชุมได้รับหลักการไว้แล้ว โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม มีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบ  จ านวน    8  เสียง  
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง  
 3. งดออกเสียง  จ านวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ)  
ประธาน ต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระที่สาม/การลงมติ) 
 ซึ่งการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
 2560 ในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  ให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็น  
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โปรดยกมือ  
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มติท่ีประชุม มีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบ  จ านวน     8  เสียง  
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -   เสียง  
 3. งดออกเสียง  จ านวน     1  เสียง  (ประธานสภาฯ)  
ประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ที่  
 ผู้บริหารเสนอเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
 2560 และเสนอนายอ าเภอเพื่ออนุมัติตามระเบียบต่อไป 
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่   
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องฝากปัญหาของชาวบ้าน หรือมีข้อซักถามผู้บริหาร  
 ขอเชิญ  
นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว ผมได้ไปขยายความให้ชาวบ้านใน  
สมาชิกสภา อบต.ม.4 พื้นที่ได้รับทราบ ชาวบ้านดีใจ และฝากขอบคุณนายกฯ ที่บรรจุโครงการ  

ปรับปรุงคูระบายน้ าไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน 

นายอัศวิน  นาวาเดช ขอฝากผู้บริหารเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ผ่านความเห็นชอบ  
สมาชิกสภา อบต.ม.5 จากสภาฯ  จ านวน 3 ฉบับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบัญญัติ เรื่อง การประปา  
 ขอให้ปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่  ส าหรับ  
 มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน นายกฯ กล่าวว่าสามารถลด  

ค่าใช้จ่ายลงไปได้  ก็ขอฝากนายกฯ เกี่ยวกับการน าระบบพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของระบบ
ประปาลงได้ 

นายกฯ ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   ผมสัญญาว่าจะด าเนินการทุกโครงการให้  
 แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ  ขอบคุณสมาชิกฯ ที่เสนอปัญหาของชาวบ้าน  

และให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการ ผมจะไปศึกษาและปรึกษากับผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่อไป 
ส าหรับพื้นที่หมู่ที่ 6 ซอยจุฬาวิลล์ เมื่อช่วงเช้าของวันน้ี ได้มีการโพสต์ข้อความ
พร้อมภาพถ่ายถนนลงในเฟสบุ๊ค ซึ่งในความเป็นจริงโครงการดังกล่าวได้บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และสภา
ฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปเมื่อสักครู่นี้เอง บางครั้งชาวบ้านในพื้นที่ไม่ทราบขอ
ฝากสมาชิกฯ หมู่ที่ 6 ทั้ง 2 ท่าน ได้ไปช้ีแจงท าความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่
ดังกล่าวด้วย 
การแข่งขันกีฬาเปตองน้อมร าลึกสมเด็จย่า ซึ่งจะจัดข้ึนในวันที่ 4 กันยายน 
2559 ณ สนามกีฬาเปตองลานเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย คือ
ผู้สูงอายุ และมีการสมทบจากผู้น าฝ่ายปกครองท้องที่ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และส่วนราชการภายใน อบต.กันตังใต้ ดังนั้น จึงขอเชิญสมาชิกฯ ได้
จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมท าการแข่งขันฯ เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ต่อไป 
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นายอุดม  แซ่เลี้ยว ขอขอบคุณท่านปลัด อบต.กันตังใต้ ที่ให้ความกรุณามอบเสื้อให้กับสมาชิกฯ  
รองประธาน ทุกท่านได้สวมใส่เพื่อเข้าร่วมพิธีในวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา  
นายทิภา  คงนคร ขอบคุณสมาชิกฯ หมู่ที่ 5  ที่ได้พูดเรื่องการบังคับใช้ข้อบัญญัติ นายกฯ ได้  
รองนายก อบต. มอบหมายให้กระผมด าเนินการ แต่ยังท าไม่ส าเร็จ ผมได้พูดคุยกับรักษาการ  

ผู้อ านวยการกองช่างโดยเฉพาะหมู่ที่ 5 มีระบบประปาอย่างเดียว ซึ่งอาทิตย์
หน้าจะลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่การประปา เพื่อไปส ารวจตรวจสอบต่อไป 

นายทวีศักดิ์   เกาะสมัน ขอฝากเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอให้ระบุวันที่ลงไปจ่ายเบี้ยยังชีพให้  
สมาชิกสภา อบต.ม.4 ชัดเจน ซึ่งการจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนนี้มีปัญหามาก  ขอฝากผู้บริหารก าชับ  
 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องฝากผู้บริหารอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่  
 เข้าประชุมในวันน้ี ขอปิดประชุม  
เลิกประชุม เวลา 14.30 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 4 ประจ าปี 2559
เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 . 
 
 

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



 


