
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2559 

วันท่ี  15  ธันวาคม  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. นายจ านูญ  ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2  
6. นายปราโมทย์   เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 2  
7. นายสมพงศ์  ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 3  
8. นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 4  
9. นายอัศวิน  นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 5  

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

 

ผู้ไม่มาประชุม  
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นายพนมกร   กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 1 ลากิจส่วนตัว 
2. นายพานิช   มีเล็ก สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้ หมู่ที่ 4 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. 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 

/ระเบียบวาระที่....... 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    1.1 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหนังสือขอเชิญเข้ารับการฝีก 

อบรม จ านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย   
1.1.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการประชุมสภาท้องถ่ินในบริบท : 
บทบาทสมาชิกสภาท้องถ่ินกับการประชุมสภาท้องถ่ิน การเห็นชอบใช้เงิน
สะสมให้เข้าถึงการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อประชาชน” จ านวน 6 รุ่น โดยรุ่นที่ 3 
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 20 – 22 
มกราคม 25 60  ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900.-บาท   
1.1.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เหตุแห่งคดีตามค าพิพากษาศาลปกครอง
กับผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ินและการประชุมสภาท้องถ่ิน” จ านวน 
6 รุ่น โดยรุ่นที่ 5  ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการจัดฝึกอบรมในระหว่าง
วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 25 60 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900.-บาท   
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรใด สามารถแจ้งรายช่ือได้ที่เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาฯ   

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  สมัยประชุม 
    สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  
    2559  
ประธาน ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2559 ที่ได้ส่งให้ท่านแล้วนั้น โปรดได้ตรวจความถูกต้องด้วย มีผู้ใด
จะแก้ไขเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ 

ประธาน เมื่อไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง  
ที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอ (เพื่อทราบ/ พิจารณา) 
    3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)  
    เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้พิจารณา

อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) พร้อมทั้งได้
พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามล าดับความส าคัญของชุมชนเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ไปแล้ว นั้น เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเพิ่มเติม
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ข้ึน เพื่อให้การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

/สามารถรองรับ....... 
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สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มข้ึนรวมทั้งท าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนใน
ท้องถ่ินต่อไป ซึ่งในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ 9 แผนงาน/โครงการ กระผมคิด
ว่าเพื่อนสมาชิกฯ คงได้ศึกษารายละเอียดร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 
2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อย่างครบถ้วนแล้ว สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบ
ถามในประเด็นใดขอเชิญครับ 

นายอัศวิน  นาวาเดช  ผมขอขอบคุณผู้บริหารที่ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลกันตังใต้ สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลกันตังใต้ ผมเองได้ศึกษารายละเอียด
ในร่างแผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติมนี้แล้ว ขอสอบถาม ดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างฐานพร้อมเสาเสียงไร้สาย มีความจ าเป็นอย่างไร เพราะ
เสียงไร้สายไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ผมเข้าใจว่าเสาน้ีคือเสาวิทยุสื่อสารของศูนย์ 
อปพร.เพื่อเป็นก าลังส่งคลื่นวิทยุไปยังวิทยุสื่อสารของสมาชิก อปพร.ในการ
ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ส่วนฐานเสียงไร้สายผมเข้าใจว่าไม่มี เพราะเสียงไร้
สายเป็นสื่อที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เสา คล้ายกับสัญญาณโทรศัพท์ที่ส่งผ่าน
ดาวเทียมลงมา  
2.ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ที่มีอยู่ ทุกครั้งที่เกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ไม่สามารถน ามาเป็น
หลักฐานประกอบคดีได้แม้แต่ครั้งเดียว วันน้ีเรามาต้ังกล้องวงจรปิดไว้ใน
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้าเป็นแบบเดิมไม่เกิดประโยชน์ ถ้าต้ังแล้วเกิด
ประโยชน์เป็นสิ่งที่ดี ขอให้นายกฯ ได้ช้ีแจงข้อสอบดังกล่าวด้วย 

ประธาน ขอให้เพื่อนสมาชิกฯ เปิดดูหน้าที่ 7 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผมขอเสริมว่า อบต.กันตังใต้จะ
ก่อสร้างอะไรช่วยจัดแผนผังด้วย เพราะอนาคตเราอาจยกฐานะเป็นเทศบาล
ต าบล ควรมีการออกแบบสถานที่ให้เป็นสัดส่วน  ส าหรับกล้องวงจรปิด
แบบเดิมที่มีอยู่ที่ไม่ได้ผล เพราะหน้ากล้องมืด กลางคืนมองไม่เห็น ฝากติดไฟ
ส่องสว่างบริเวณหน้ากล้องวงจรปิดด้วย และสุดท้ายการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร
ประจ าตัวประชาชนแบบ Smart Card ขอถามว่ามีความจ าเป็นมากน้อยแค่
ไหน เพราะ อปพร.อบต.กันตังใต้มีแค่ 100 กว่าคน ขอให้นายกฯ ช่วยช้ีแจง
ด้วย 

นายสมพงศ์  ทองชู ผมขอเสริมเรื่องกล้องวงจรปิด ปัจจุบันกล้องวงจรปิดที่ติดต้ังอยู่ในบริเวณสี่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 แยกจุปะไม่สามารถใช้งานได้ แต่ก่อนหน้านี้มีคดีลักทรัพย์เกิดข้ึนบริเวณสี่แยก

จุปะ (ขโมยถังแก๊ส) สามารถใช้เป็นหลักฐานน ามาซึ่งการจับกุมตัวผู้กระท าผิด
ได้ นี่คือประโยชน์ของกล้องวงจงปิด 

นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ส าหรับข้อสอบถามที่เพื่อนสมาชิกฯ ได้ถามนั้น ผม
ขอตอบประเด็นค าถาม ดังนี้ 

 
/1.โครงการก่อสร้าง....... 
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 1.โครงการก่อสร้างฐานพร้อมเสาเสียงไร้สาย เดิมทีระบบเสียงไร้สายของ 

อบต.กันตังใต้ ตัวมิเตอร์และแผงรับสัญญาณในแต่ละจุด จะติดตั้งอยู่ตามเสา
ไฟฟ้า ซึ่งตัวระบบควบคุมอยู่ในห้อง ตัวรับสัญญาณแม่ข่ายท าไมไม่มีการสร้าง
เสาไว้ส าหรับติดตั้ง แต่ไปติดตั้งร่วมกับเสาวิทยุสื่อสาร ซึ่งในช่วงเกิดฝนตกหนัก
ที่ผ่านมา แรงลมท าให้ลมพัดเสาวิทยุสื่อสารล้มลง เพราะเสาวิทยุสื่อสารเป็น
เสาเหล็กต้นเดียว สูง ยึดด้วยสายสลิง ในแผนไม่มีการก่อสร้างฐานพร้อมเสา
เสียงไร้สาย จึงมาตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม 
2.กล้องวงจรปิดซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ติดตั้งบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพราะถึงแม้ว่าจะมีการติดตั้งรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่เมื่อ
ไม่นานมานี้มีผู้ไม่หวังดีลักลอบเข้าไปขโมยปลาดุกที่เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเลี้ยงไว้หมดทั้ง 2 บ่อ  ซึ่งกล้องวงจรปิดน้ีไม่เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดชุดเดิม 
3. ส าหรับการก่อสร้างอาคารต่างๆ ภายในที่การองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ จะมีการวางแผนผังให้เป็นสัดส่วน เช่น เมื่อมีการปรับปรุงอาคารศูนย์
จักรกล อบต.กันตังใต้ โดยการจัดท าห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ก็จะมีการรื้อถอน
อาคารตรงข้ามป้อมยามออก เพื่อปรับบริเวณไว้รองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของ อบต. 
4. การจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ Smart Card เพื่อ
จัดเก็บข้อมูล อปพร.นั้น จากการที่เจ้าหน้าที่ได้ไปประชุมด้านการจัดท าแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดซื้อเครื่อง
อ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ Smart Card เพื่อจัดเก็บข้อมูล อปพร.เพื่อ
ความสะดวกและคล่องตัวในการท างาน  

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม มีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบ       จ านวน    8  เสียง  
 2. ไม่เห็นชอบ       จ านวน    -   เสียง   
 3. งดออกเสียง       จ านวน    2  เสียง (ประธานสภาฯ และนายทวีศักด์ิ)  

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 
2564) 

ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน สี่ปี (พ.ศ.2561 - 

2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีนั้นได้มีการน าเอา
นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

/ยุทธศาสตร์การพัฒนา……. 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตรังเป็น
กรอบแนวทางในการจัดท า รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้แทน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ ความต้องการ
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในเขตต าบลกันตังใต้ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ิน สี่ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้ต าบลกันตังใต้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ “เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางประชารัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์
สุขอย่างยั่งยืน” ได้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง  ซึ่งกระบวนการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) สมาชิกฯ ทุกท่านก็ได้เข้าร่วม
เวทีประชาคมต าบล และมีการเสนอปัญหาความต้อง บรรจุแผนงาน/ 
โครงการ ตลอดจนมีการจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนของ
หมู่บ้าน และต าบลไว้เรียบร้อยแล้ว ส าหรับโครงการใดที่เกินศักยภาพของ 
อบต.กันตังใต้ ได้มีการจัดล าดับความส าคัญไว้ในปีถัดไป กระผมคิดว่าเพื่อน
สมาชิกฯ คงได้ศึกษารายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
2564) อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามในประเด็น
ใดขอเชิญครับ 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 –  
2564) ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมขอมติ 

ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ โปรดยกมือ 

 มติท่ีประชุม มีมติ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบ  จ านวน    9  เสียง  
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง  
 3. งดออกเสียง  จ านวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

3.3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เรื่อง การ
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของ
รัฐ พ.ศ.2559 

ประธาน  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้เสนอร่าง ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาต
ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2559  ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม
สภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ผมจึงขอปรึกษาในที่ประชุมสภาฯ 
ว่าญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องดังกล่าว จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม ่

นายอัศวิน  นาวาเดช  ผมขอเสนอการพิจารณาร่างข้อเรื่องดังกล่าวเป็นสามวาระรวดเดียว คือ  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  วาระที่ 1 การรับหลักการ  วาระที่ 2 การแปรญัตติ และวาระที่ 3 การลงมติ  

/ประธาน....... 
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ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การก าหนดอัตรา 

ค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.
2559 เป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
 1. อนุมัติ  จ านวน   9   ท่าน  
 2. ไม่อนุมัติ  จ านวน   -    ท่าน  
 3. งดอกเสียง  จ านวน   1   ท่าน  (ประธานสภาฯ)  
ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล กันตังใต้ 

เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2559 

 หลักการ    :   ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยการก าหนด
อัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.
2559 

 เหตุผล     : ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2547 ข้อ 10 และมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 กับมาตรา 9/1 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) 
พ.ศ.2551 มาตรา 9/1 ได้ก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐต้องเสีย
ค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับมาตรา 71 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซึ่ง
จ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติน้ี  
ส าหรับการก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
ได้มีการอิงข้อมูลอัตราการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซึ่งที่ประชุมมีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (แปลงทุ่งเที่ยวเห็ด) เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบก าหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นอัตราไร่/ปี 
จ านวน 20.-บาท/ไร่/ปีแต่หากกรณีที่ดินไม่ถึง 1 ไร่ ให้ปัดเป็น 1 ไร่ ส่วนที่
เกินไร่แต่ไม่ถึง 2 งาน ให้ปัดทิ้ง ส่วนที่เกิน 2 งานให้ปัดข้ึน ถ้าในอนาคตมีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องที่ที่จัดเก็บเป็นปัจจุบันมีการปรับเท่ากับ
อัตราค่าตอบแทนของที่ดินสาธารณประโยชน์ อบต.กันตังใต้ มีสิทธิที่จะปรับ
อัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้
สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามขอเชิญครับ 

นายสมพงศ์  ทองชู เรียน ท่านประธานสภาฯ  ผมขอสอบถาม ข้อ 5 วรรคสามค่าตอบแทนตาม  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วรรคหนึ่งให้ตกเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ และให้แบ่ง

ค่าตอบแทนที่ได้รับดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
/ในอัตราร้อยละ....... 
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  ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าตอบแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ ท าไม

เราต้องแบ่งค่าตอบแทนที่ได้รับให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยครับ 
นายปราโมทย์  แสงแก้ว เรียน ท่านประธานสภาฯ ในการแบ่งค่าตอบแทนที่ได้รับให้กับองค์การบริหาร  
นายช่างโยธาช านาญงาน รก.ผอ.กองช่าง ส่วนจังหวัด ด าเนินการตามข้อระเบียบฯ ทางราชการครับ   
ประธาน    สมาชิกฯ ท่านใดมีข้ออภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติ  
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล

กันตังใต้ เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2559 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังน้ี  
 1. รับหลักการ  จ านวน   9   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 ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตัง

ใต้ เรื่อง การก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2559 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม มีมติ ดังน้ี  
 1. เห็นชอบ  จ านวน   9   ท่าน  
 2. ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -    ท่าน  
 3. งดอกเสียง  จ านวน   1   ท่าน  (ประธานสภาฯ)  

3.4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระบวนการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผล
การปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ 
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต ส าหรับการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้
สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว                                                  /ประธาน....... 
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ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถาม

กระผมขอเรียนว่า รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นการรายงาน
ผลการติดตามฯ ให้สภาฯ ทราบ โดยไม่มีการลงมติ  

ท่ีประชุม รับทราบ  
3.5 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘ /๕ วรรคห้า ก าหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ซึ่ง
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา กระผม ได้บริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่อาจไม่ครอบคลุมทุกปัญหาความต้องการ 
เหตุเพราะมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  เล่มนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินการในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  เมื่อวันที่ 2 3 พฤศจิกายน 2556  ราย 
ละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถาม
กระผมขอเรียนว่า รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  เป็นการรายงานผลการ
ติดตามฯ ให้สภาฯ ทราบ โดยไม่มีการลงมติ  

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
    - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอใหม่   
    - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือ หรือฝากปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง

ประชาชนในเขตพื้นที่ ขอเชิญครับ  
นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมมีเรื่องขอฝากนายกฯ ดังนี้  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 1. คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยกลางนาไปจดต้นโด ช่วงฝน

ตกเกิดน้ าล้น น้ าหลาก ช่วงน้ าลดมีกลิ่นเหม็น ไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร 

 2. ประปาโครงการพระราชด าริบริเวณซอยท่าเสม็ด และซอยกลางนา 
น้ าประปาไม่ไหลมาหลายวันแล้ว ฝากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยครับ 

/คูระบายน้ า....... 
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 3. คูระบายน้ าบริเวณคลองขุดแถวบ้านจัดสรร ชาวบ้านฝากถามว่า อบต.จะมี

การด าเนินโครงการช่วงไหน เพราะชาวบ้านจะสร้างบ้าน รถข้ึนลงไม่ได้  ซึ่งผม
บอกไปแล้วว่าโครงการตั้งอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี 2560 แล้ว แต่จะ
ด าเนินการช่วงไหนไม่สามารถตอบได้  

 4. ปากซอยกลางนาน้ าท่วม น้ ารอการระบายแต่ไม่มีทางระบายน้ า พอน้ าแล้ง
เป็นหลุมบ่อมีปัญหาต่อการใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์ของพี่น้องประชาชน 

 5. ขอบคุณนายกฯ ที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุนทีมกีฬาฟุตบอลงานลอย
กระทง ส าหรับถ้วยรางวัลหลังปีใหม่ จะน ามาไว้ที่ อบต.เพราะมีชาวบ้านหลาย
ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดและกลับมาบ้านในช่วงหยุดปีใหม่ จะมาชมถ้วยรางวัลเพื่อ
ความภาคภูมิใจ  

นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท่านประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างบ้านท้องถ่ินประชารัฐฯ ซึ่งที่ผ่าน  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มาหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6  ได้มีการก่อสร้างบ้านท้องถ่ินไทยเทิดไท้องค์

ราชันให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ไปแล้ว ส าหรับโครงการก่อสร้างบ้าน
ท้องถ่ินประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินีในครั้งนี้ ยังมีหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่
ที่ 5 ที่ยังไม่มีการด าเนินการ ขอฝากนายกฯ พิจารณาด้วย 

นายวิรวัฒน์  หมาดหวา เรียน ท่านประธานสภาฯ ส าหรับประเด็นปัญหาที่สมาชิกฯ หมู่ที่ 4 ได้แจ้งให้  
รองนายก อบต.คนที่ 2 ทราบนั้น ผมก็รับทราบปัญหาเหมือนกับท่าน ก็ขอให้ใช้ความอดทน และตอบ

ชาวบ้านไปว่างบประมาณผ่านสภาฯ ไปแล้ว แต่งบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรร
ให้ อบต.ยังเข้ามาไม่เพียงพอ ซึ่งช่วงไหนที่งบประมาณเพียงพอก็จะด าเนินการ
ทันที 

นายกฯ เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมขอตอบข้อสอบถามของสมาชิกฯ ดังนี้  
 1. ปัญหาที่สมาชิกฯ หมู่ที่ 4 แจ้ง กรณีคูระบายน้ าบริเวณคลองขุดแถวบ้าน

จัดสรร ข้ึนอยู่กับงบประมาณว่าทางกรมฯ จะจัดสรรงบประมาณในช่วงไหน 
เมื่อ อบต.กันตังใต้ ได้รับงบประมาณเพียงพอที่สามารถจะด าเนินการโครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ก็จะรีบด าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น 

 2. ปัญหาน้ าท่วมขังปากทางเข้าซอยกลางนา หมู่ที่ 4 จะให้ช่างเข้าไป
ตรวจสอบและหางทางแก้ไขต่อไป เช่น เอาหินไปถมเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น  

 3. ปัญหาน้ าประปาซอยท่าเสม็ดไม่ไหล ผมคิดว่าสองข้างถนนซอยท่าเสม็ดมี
การเดินท่อประปาเรียบร้อยแล้ว และซอยกลางนาบริเวณโซนบ้านผู้ช่วย
ประหวัด ที่น้ าประปาไม่ไหลจะให้เจ้าหน้าที่ประปาลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อ
แก้ไขปัญหาต่อไป  

 4. โครงการก่อสร้างบ้านท้องถ่ินประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินีในครั้งนี้ยังมี
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ที่ยังไม่มีการด าเนินการ ก็จะน าข้ันตอนหรือ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติมาพิจารณาเพื่อด าเนินการก่อสร้างบ้าน
ต่อไป 

 5. การลงนาม MOU การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กับจังหวัดตรัง จะมีการขยายผลการด าเนินโครงการลงไปยังทุกหมู่บ้านเพื่อ
แก้ไขปัญหาขยะอย่างถูกวิธี                                             /ส าหรับ.......      
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ส าหรับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ขอให้สมาชิกฯ ได้แจ้งเข้า
มาเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีต่อไป 

ประธาน ขอฝากผู้บริหาร เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 ช่วย
ดูแลเรื่องของขวัญหน่อย เพราะวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559 เด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับของขวัญไม่ทั่วถึง และฟุตบอลลอยกระทงคัพ ปี 2560 จะ
มีทีมจากต าบลกันตังใต้เข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน 5 ทีม ฝากผู้บริหารช่วยดูแล
ด้านงบประมาณในการส่งทีมด้วยครับ 

นายกฯ ส าหรับเรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้ ได้ต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านไป
ด าเนินการ แต่ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถตั้งงบประมาณ
เงินอุดหนุนได้ จึงท าให้การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จะด าเนินการจัดกิจกรรมเอง และ
งบประมาณในการส่งทีมกีฬาฟุตบอลลอยกระทงในปีหน้าจะไปดูเงิน
งบประมาณให้เหมาะสมต่อไป 

ประธาน สมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันน้ี ขอปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 15.50 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 สมัยแรก ประจ าปี 2560 
เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560                      
 

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



 
  

   
 


