
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป  2561 

วันท่ี 22 กุมภาพันธ� 2561  
เวลา  13.30 น. 

ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
 

ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายประทีป   ทองชู ประธานสภา อบต.กันตังใต� สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3 
2. นายนพดล   เสียงแก�ว รองประธานสภา อบต.กันตังใต� สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 1 
3. นางสาวอรพินท&   บุษบา เลขานุการสภา อบต.กันตังใต�  
4. นายพนมกร   กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 1  
5. นายจํานูญ   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2  
6. นายสมพงศ&   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 3  
7. นายพานิช  มีเล็ก สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 4  
8. นายอุดม   แซ�เลี้ยว สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5  
9. นายอัศวิน   นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5  

10. นายณรงค&  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 6  
11. นายสุทัศน&  ทับเท่ียง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 6  

 

ผู�ไม�มาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายปราโมทย&  เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2 ขาดประชุม 

 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 

1. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
2. นายวิรวัฒน&   หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  
3. นายปรีชา   นุ�นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�   
4. นายสมพล  อุปมัยรัตน& ผู�อํานวยการกองช�าง  
5. นายธีระศักด์ิ  หวอตะเห นักจัดการงานท่ัวไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 เลขานุการสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯ ผู�มาประชุม เม่ือมีผู�มา
ประชุมครบองค&ประชุม จึงได�เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม�มี 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยประชุม

สามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปC 2560 ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 
ประธาน ตามสําเนารายงานการประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยประชุม

สามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปC 2560 ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 
ท่ีได�ส�งให�ท�านแล�วนั้น โปรดได�ตรวจความถูกต�องด�วย มีผู�ใดจะแก�ไขเพ่ิมเติมบ�าง
หรือไม� 

ประธาน เม่ือไม�มีการแก�ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว�าท่ีประชุมให�การรับรอง 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติท่ีเสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 

๓.๑ ข�อปรึกษากําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปC ระยะเวลาและวัน
เริ่มต�นประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปC และจํานวนวันของแต�ละสมัยประชุม
สามัญประจําปC ๒๕61 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ 
นายสมพงศ&  ทองชู เรียน ท�านประธานสภาฯ ตามท่ี สภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�ได�กําหนด 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปC และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปC

สมัยแรกของปC 2561 คือ ระหว�างวันท่ี 10 – 24 กุมภาพันธ& 2561 ไปแล�ว 
นั้น ผมขอเสนอจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปC 2561 อีก 3 สมัย ดังนี้ 
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ระหว�างวันท่ี 10 – 24 เมษายน 2561 
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม ระหว�างวันท่ี 10 – 24 สิงหาคม 2561 
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสี่ ระหว�างวันท่ี 10 – 24 ธันวาคม 2561 

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใด จะเสนอเปMนอย�างอ่ืนอีกหรือไม� เม่ือไม�มีผมขอมติ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ                                                 

3.2 ข�อปรึกษากําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปCและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําปCสมัยแรกของปC 2562 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ 
นายสมพงศ&  ทองชู เรียน ท�านประธานสภาฯ ผมขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปCสมัยแรก 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3 ของปC 2562  คือ ในเดือนกุมภาพันธ& 2562 ระยะเวลาของสมัยประชุมใน

ระหว�างวันท่ี 10 – 24 ของเดือน  
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดจะเสนอเปMนอย�างอ่ืนอีกหรือไม� เม่ือไม�มีผมขอมติ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

3.3 พิจารณาให�ความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปC (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�  

ประธาน ขอเชิญท�านรองนายกฯ 
นายทิภา  คงนคร เรียน  ท�านประธานสภาฯ ด�วยองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� มีความจําเปMนท่ี 
รองนายกฯ คนท่ี 1 จะต�องจัดทําโครงการเพ่ือดําเนินการให�เกิดประโยชน&สูงสุดต�อประชาชนโดยส�วน 

รวม แต�เนื่องจากโครงการท่ีจะดําเนินการมิได�บรรจุอยู�ในแผนงาน/โครงการของ
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปC (พ.ศ.2561 – 2564) ดังนั้น เพ่ือเปMนการแก�ไขปOญหา
ความเดือดร�อนของประชาชนและบูรณาการการทํางานร�วมกันระหว�างองค&กร
ภาครัฐ และเพ่ือเปMนการปรับปรุงแผนพัฒนา 
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 ท�องถ่ินสี่ปCให�มีความสอดคล�องกับงบประมาณตามโครงการท่ีจะดําเนินการ จึง 
 มีความจําเปMนต�องจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปC   (พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ิมเติม  

ฉบับท่ี 2 ข้ึน โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข�อ 22 เพ่ือให�
การดําเนินงานขององค&การบริหารส�วนตําบลเปMนไปด�วยความเรียบร�อย สามารถ
รองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเปMนกรอบในการจัดสรรงบประมาณต�อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีจัดส�งให�ทุกท�านไปศึกษาแล�วครับ  

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีข�ออภิปรายหรือข�อสอบถามร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปC (พ.ศ. 
2561 – 2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�ขอ
เชิญครับ 

นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท�านประธานสภาฯ ขอทราบโครงการขุดลอกคูระบายน้ําริมถนนสายกันตัง 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 5 ใต� – บางแรด ความยาว 266 เมตร งบประมาณ 16,000.-บาท ไม�ทราบว�า 
 พ้ืนท่ีอยู�ตรงไหนครับ 
นายทิภา  คงนคร เรียน ท�านประธานสภาฯ สําหรับโครงการขุดลอกคูระบายน้ําริมถนนสายกันตังใต�  
รองนายกฯ คนท่ี 1 – บางแรด ว�าพ้ืนท่ีๆ จะจัดทําโครงการอยู�ตรงไหน ก็ขอเชิญผู�อํานวยการกองช�าง

ได�ชี้แจงรายละเอียดให�สมาชิกฯ ทราบ 
นางสาวอรพินท&  บุษบา เรียน ท�านประธานสภาฯ ขอทําความเข�าใจประเด็นข�อสงสัยของสมาชิกสภาฯ ให� 
เลขานุการสภา อบต. ผู�อํานวยการกองช�างได�รับว�า โครงการขุดลอกคูระบายน้ําริมถนนสายกันตังใต� – 

บางแรด ความยาว 266 เมตร งบประมาณ 16,000.-บาท ไม�ทราบว�าพ้ืนท่ี
ดําเนินการอยู�ตรงจุดไหน และโครงการติดต้ังไฟฟUาแสงสว�างแยกจุปะงบประมาณ
เยอะ อยากทราบคุณสมบัติของเสาไฟฟUา ขอให�ผู�อํานวยการกองช�างช�วยชี้แจง
รายละเอียดท้ัง 2 โครงการข�างต�น ให�สมาชิกฯ ทราบต�อไป 

ประธาน ขอเชิญผู�อํานวยการกองช�าง 
นายสมพล  อุปมัยรัตน& เรียน ท�านประธานสภาฯ ประเด็นว�าโครงการขุดลอกคูระบายน้ําริมถนนสาย 
ผู�อํานวยการกองช�าง กันตังใต� – บางแรด จะขุดในพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 1 ช�วงตรงปVาจากมีแบบแปลนท่ีชัดเจน 

สําหรับหมู�ท่ี 3 โครงการติดต้ังไฟฟUาแสงสว�าง High Mast เสาไฟฟUาสูง 15 เมตร 
พร�อมวงแหวน โคมไฟ 400 วัตต& วัสดุท่ีใช�เปMนเสาอลูมิเนียม มีฐานคอนกรีต ถ�า
ไม�มีประเด็นสงสัยก็ขออนุญาตครับ 

นางสาอรพินท&  บุษบา ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมสําหรับประเด็นการจัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปC  
เลขานุการสภา อบต. (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตัง

ใต� จํานวน 18 โครงการ มีท่ีมาจากทางผู�บริหารร�วมกับสมาชิกฯ ได�ปรึกษาหารือ
การจัดทําโครงการเพ่ือจ�ายขาดเงินสะสม คาดว�าสมาชิกฯ ได�ทราบรายละเอียด
เก่ียวกับแผนเพ่ิมเติมฉบับนี้อยู�แล�ว ขอแจ�งเพ่ิมเติมนโยบายการจ�ายขาดเงินสะสม
เปMนนโยบายกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินและกระทรวงมหาดไทยเท�ากับเปMน
นโยบาย คสช.เพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจ ก็เลยมีดําริให�ท�องถ่ินนําเงินสะสมมาใช�เพ่ือ
กระตุ�นเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายหลักๆ คือ ทําถนนลาดยางท่ีมีส�วนผสมของ
ยางพาราแต�พ้ืนท่ีของเราค�อนข�างเปMนถนนซอย ขุดลอกคู คลอง หรือแก�ปOญหา 
เรื่องน้ําเสียมากกว�า ถนนของเราเดิมทีเปMนถนนลาดยางอยู�แล�ว มีถนนสายหลัก
เพียงสายเดียว ก็เลยไม�มีโครงการท่ีจะทําเก่ียวกับยางพารา มีประเด็นแจ�งต�อ 
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เพ่ิมเติมหลังจากท่ีสภาฯ มีมติเห็นชอบแผนเพ่ิมเติมฉบับนี้แล�ว ทางผู�บริหารก็จะ
ขอเป_ดประชุมวิสามัญ เพ่ือขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ขณะนี้กองช�างได�มีแบบ
แปลนทุกโครงการท่ีอยู�ในแผนฉบับนี้แล�ว สืบเนื่องมาจากท่ีเรียนให�ทุกท�านทราบ
ว�ารัฐบาลมีนโยบายให�ท�องถ่ินจ�ายขาดเงินสะสม และมีหนังสือฉบับล�าสุดบอกว�า
โครงการท่ีจะจ�ายขาดเงินสะสมจะต�องมีการรายงานทุกเดือนและต�องมีการลงนาม
ในสัญญาจ�างภายในวันท่ี 20 เมษายนนี้ ขณะนี้ทาง อบต.ของเราได�มีการรายงาน
ประจําทุกเดือน มีความคืบหน�ายังงัยก็จะมีการรายงานเปMนระยะ โครงการท่ี
ปรากฏอยู�ในแผน 18 โครงการ ต้ังจ�ายจากเงินสะสม นําไปจ�ายขาดเงินสะสม 
สําหรับโครงการท่ี 19 เปMนต�นไป ได�รับเงินอุดหนุน ขณะนี้มีเงินอุดหนุนอยู�แล�ว 
เปMนนโยบายของกรมซ่ึงเปMนโครงการตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ
เจ�าฟUาจุฬาภรณวลัยลักษณ& อัครราชกุมารี และโครงการท่ี 20 โครงการ
พระราชดําริด�านสาธารณสุข หมู�บ�านละ 20,000.-บาท   

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีข�ออภิปรายหรือข�อสอบถามร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปC  (พ.ศ. 
2561 – 2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
อีกหรือไม� เม่ือไม�มีผมขอมติ 

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นชอบร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปC  (พ.ศ.2561 – 2564)  
 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 เห็นชอบ จํานวน  10   เสียง 
 ไม�เห็นชอบ จํานวน    -    เสียง 
 งดออกเสียง จํานวน    -    เสียง 

3.4 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ร�วมเปMน
คณะกรรมการพัฒนาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� จํานวน 3 คน (กรณีครบ
วาระ) 

ประธาน ผมขอแจ�งรายชื่อสมาชิกฯ ท่ีร�วมเปMนคณะกรรมการพัฒนาองค&การบริหารส�วน 
ตําบลกันตังใต�ชุดเดิมท่ีครบวาระไปแล�ว ประกอบด�วย นายอุดม  แซ�เลี้ยว สมาชิก
สภาฯ หมู�ท่ี 5  นายปราโมทย& เครือสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 2  และนาย
สมพงศ&  ทองชู สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 3 ดังนั้น ขอเชิญสมาชิกฯ ได�เสนอบุคคล
ครั้งละหนึ่งคนพร�อมผู�รับรอง จํานวน 2 คน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลลําดับท่ี 1 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายอุดม  แซ�เลี้ยว  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 5 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 5 พร�อมผู�รับรองถูกต�อง 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลลําดับท่ี 2 
นายพนมกร  กันตังกุล เรียน ประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายสมพงศ&  ทองชู  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 1 พร�อมผู�รับรองถูกต�อง 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลลําดับท่ี 3 
นายสมพงศ&  ทองชู เรียน ประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายนพดล  เสียงแก�ว  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3 พร�อมผู�รับรองถูกต�อง 
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ประธาน    เม่ือสมาชิกฯ ได�เสนอบุคคลครบ จํานวน 3 คนแล�ว  ไม�ทราบว�าท่ีประชุมจะ 

เสนออีกหรือไม� เม่ือไม�มีผมถือว�าท่ีประชุมมีมติเปMนเอกฉันท& และผมขอสรุป
รายชื่อบุคคลท่ีสมาชิกฯ เสนอร�วมเปMนคณะกรรมการพัฒนาองค&การบริหารส�วน
ตําบลกันตังใต� จํานวน 3 คน (กรณีครบวาระ) ดังนี้ 
1. นายอุดม  แซ�เลี้ยว  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 5 
2. นายสมพงศ&  ทองชู  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 3 และ 

 3. นายนพดล  เสียงแก�ว  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 1 
ท่ีประชุม รับทราบ 

3.5 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ร�วมเปMน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตัง
ใต� จํานวน 3 คน (กรณีครบวาระ) 

ประธาน ผมขอแจ�งรายชื่อสมาชิกฯ ท่ีร�วมเปMนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ชุดเดิมท่ีครบวาระไปแล�ว 
ประกอบด�วย นายพานิช  มีเล็ก สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 4  นายพนมกร  กันตังกุล 
สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 1  และนายอัศวิน  นาวาเดช สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 5 ดังนั้น 
ขอเชิญสมาชิกฯ ได�เสนอบุคคลครั้งละหนึ่งคนพร�อมผู�รับรอง จํานวน 2 คน 

ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลลําดับท่ี 1 
นายอุดม  แซ�เลี้ยว เรียน ประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายพานิช  มีเล็ก  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 4  
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 5 พร�อมผู�รับรองถูกต�อง 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลลําดับท่ี 2 
นายพนมกร  กันตังกุล เรียน ประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายอัศวิน  นาวาเดช  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 5  
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 1 พร�อมผู�รับรองถูกต�อง 
ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลลําดับท่ี 3 
นายนพดล  เสียงแก�ว เรียน ประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายพนมกร กันตังกุล สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 1  
รองประธานฯ พร�อมผู�รับรองถูกต�อง 
ประธาน    เม่ือสมาชิกฯ ได�เสนอบุคคลครบ จํานวน 3 คนแล�ว  ไม�ทราบว�าท่ีประชุมจะ 

เสนออีกหรือไม� เม่ือไม�มีผมถือว�าท่ีประชุมมีมติเปMนเอกฉันท& และผมขอสรุป
รายชื่อบุคคลท่ีสมาชิกฯ เสนอร�วมเปMนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� จํานวน 3 คน (กรณีครบวาระ) 
ดังนี้ 
1. นายพานิช  มีเล็ก  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 4 
2. นายอัศวิน  นาวาเดช  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 5 และ 

 3. นายพนมกร  กันตังกุล  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 1 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีค�างพิจารณา 
 - ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 - ไม�มี 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีข�อปรึกษาจะสอบถาม หรือฝากปOญหาความเดือดร�อนของพ่ี

น�องประชาชนในพ้ืนท่ีให�ทางคณะผู�บริหารได�รับทราบบ�างขอเชิญครับ เม่ือไม�มี
สมาชิกฯ ท�านใดจะพูดคุย ผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีเข�าประชุมในวันนี้ ขอป_ด
ประชุม  

เลิกประชุม เวลา 14.30 น. 
 
 

    (ลงชื่อ)                                ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวอรพินท&  บุษบา) 
            เลขานุการสภา อบต.กันตังใต� 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร�อยแล�ว 

 
 

    (ลงชื่อ)                                ประธานกรรมการ 
                (นายอัศวิน  นาวาเดช) 
         สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5 

 
 

(ลงชื่อ)                                กรรมการ    (ลงชื่อ)                                กรรมการ 
            (นายจํานูญ  ทองชู)                                             (นายพนมกร  กันตังกุล) 
    สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2                             สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 1 
 
 
 
สภาได�รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล�ว เม่ือคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป� 2561 เม่ือ
วันท่ี 20 มีนาคม 2561 . 

 
 

(ลงชื่อ)                               . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต� 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป  2561 

วันท่ี 20 มีนาคม 2561  
เวลา  13.30 น. 

ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
 

ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายประทีป   ทองชู ประธานสภา อบต.กันตังใต� สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3 
2. นายนพดล   เสียงแก�ว รองประธานสภา อบต.กันตังใต� สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 1 
3. นางสาวอรพินท&   บุษบา เลขานุการสภา อบต.กันตังใต�  
4. นายพนมกร   กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 1  
5. นายจํานูญ   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2  
6. นายสมพงศ&   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 3  
7. นายพานิช  มีเล็ก สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 4  
8. นายอุดม   แซ�เลี้ยว สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5  
9. นายอัศวิน   นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5  

10. นายณรงค&  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 6  
11. นายสุทัศน&  ทับเท่ียง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 6  

 

ผู�ไม�มาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายปราโมทย&  เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2 ขาดประชุม 

 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 

1. นายกิตติ  กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต�  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
3. นายวิรวัฒน&   หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  
4. นายปรีชา   นุ�นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�   
5. นายสมพล  อุปมัยรัตน& ผู�อํานวยการกองช�าง  
6. นายจํานง  ขุนสมุทร ผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 4 แทนผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 4 
7. นางเย็นจิตร&  แซ�เลี้ยว กํานันตําบลกันตังใต�  
8. นายธีระศักด์ิ  หวอตะเห นักจัดการงานท่ัวไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 13.40 น. 
 เลขานุการสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯ ผู�มาประชุม เม่ือมีผู�มา
ประชุมครบองค&ประชุม จึงได�เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ประจําปC 2561 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ& 2561 
ประธาน ตามสําเนารายงานการประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ประจําปC 2561 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ&  2561 ท่ีได�ส�งให�
ท�านแล�วนั้น โปรดได�ตรวจความถูกต�องด�วย มีผู�ใดจะแก�ไขเพ่ิมเติมบ�างหรือไม� 

ประธาน เม่ือไม�มีการแก�ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว�าท่ีประชุมให�การรับรอง 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติท่ีเสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 
 3.1 พิจารณาจ�ายขาดเงินสะสมขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�  
 คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใช�จ�ายได� ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2561 เป:นเงินท้ังส้ิน 

3,393,515.61 บาท 
ประธาน ผมขอทําความเข�าใจกับสมาชิกฯ ว�าผมขอให�นายกฯ ได�ชี้แจงรายละเอียด

โครงการท่ีขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสมท้ัง 17 โครงการ แล�วสมาชิกฯ ท�านใดมี
ข�ออภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดโครงการใดก็สามารถสอบถามได�หลังจาก
ท่ีนายกฯ ได�ชี้แจงรายละเอียดครบท้ัง 17 โครงการ  แล�วจะขอมติท่ีประชุม
เปMนรายโครงการครับ 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ  เรียน ประธานสภาฯ  ด�วยองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ได�รับแจ�งจาก

อําเภอกันตังว�า กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินแจ�งเร�งรัดการเบิกจ�ายเงินตาม
แนวทางการใช�เงินสะสมขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการสร�างความเข�มแข็งให�แก�องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึง
กระทรวงมหาดไทย ได�มีหนังสือแจ�งแนวทางการใช�จ�ายเงินสะสมขององค&กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 
และการใช�จ�ายเงินสะสมขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ตามมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท�องถ่ิน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 โดยเร�งรัดการก�อหนี้
ผูกพันและเบิกจ�ายเงินตามแนวทางการใช�จ�ายเงินสะสมขององค&กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน ให�แล�วเสร็จภายในวันท่ี 20 เมษายน 2561  

   เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร�างความเข�มแข็งให�แก�องค&กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน  องค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� โดยนายกองค&การ
บริหารส�วนตําบล จึงได�จัดทําโครงการเพ่ือนําเข�าสภาฯ พิจารณา เหตุผลเพราะ 
เนื่องจากงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีได�รับอนุมัติ
มีข�อจํากัดด�านงบประมาณ ส�งผลให�ไม� เพียงพอต�อการดําเนินงานด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน สําหรับแก�ไขปOญหาความเดือดร�อนให�กับประชาชน เพ่ือให�
เปMนไปตามภารกิจและอํานาจหน�าท่ีตลอดจนนโยบายท่ีกําหนดไว�ตาม
แผนพัฒนาสี่ปCองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� (พ.ศ.2561-2564) 
ประกอบกับมีเงินสะสมคงเหลือท่ีนําไปใช�จ�ายได� ในปCงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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 เปMนเงินท้ังสิ้น 3,393,515.61 บาท (สามล�านสามแสนเก�าหม่ืนสามพันห�า

ร�อย-สิบห�าบาทหกสิบเอ็ดสตางค&) และสามารถจ�ายเงินสะสมได� ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการ รับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2547 และ
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ข�อ 89 องค&การบริหารส�วนตําบล
กันตังใต� โดยผู�บริหารจึงขอจ�ายขาดเงินสะสม ประจําปC พ.ศ. 2561  จํานวน 
17 โครงการ เปMนเงินท้ังสิ้น 3,072,000.-บาท (สามล�านเจ็ดหม่ืนสองพัน
บาทถ�วน) เพ่ือดําเนินการแก�ไขปOญหาความเดือดร�อนให�กับประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�  โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือ 

 1. เพ่ือพัฒนาเส�นทางการคมนาคม ซ่ึงเปMนเส�นทางสายทางหลักให�ได�มาตรฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาเส�นทางการคมนาคม ซ่ึงเปMนเส�นทางสายรอง ให�สามารถใช�
สัญจรได�อย�างสะดวกและตลอดท้ังปC 
๓. เพ่ือให�การระบายน้ําไหลสะดวกเวลาหน�าฝน ไม�มีน้ําท�วมขัง ให�สามารถใช�
สัญจรได� 
๔. เพ่ือสร�างแสงสว�างตามท�องถนนให�มีความปลอดภัยของผู�สัญจรใช�ถนนใน
เวลากลางคืน 
5. เพ่ือยกระดับการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานให�กับประชาชน 

 โดยมีโครงการต�างๆ ดังนี้ 
 

 3.1.1 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการขุดลอกคูระบายน้ําริมถนนสาย
กันตังใต�-บางแรด หมู�ท่ี 1, 6 ตําบลกันตังใต� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทํา
การขุดลอกคูระบายน้ําฝOdง หมู�ท่ี 6 ขนาดกว�าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ความยาวรวม 146.00 เมตร และทําการขุดลอกคูระบายน้ําฝOdง หมู�ท่ี 1 
ขนาดกว�าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาวรวม 120.00 เมตร 
ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ระยะดําเนินการ 30 วัน ประมาณการต้ังไว� 
16,000.-บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ�วน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต� 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ลําดับท่ี 1 หน�า 1)  
เหตุผลความจําเป:น เนื่องจากถนนดังกล�าวเปMนเส�นทางหลักท่ีประชาชนใช�
สัญจรไป-มา คูระบายน้ํา 2 ข�างทาง มีวัชพืชและเศษก่ิงไม�ขนาดใหญ�กีดขวาง
การระบายน้ํา เม่ือเกิดฝนตกหนักทําให�น้ําท�วมผิวจราจร จึงจําเปMนต�องขุดลอก
คูระบายน้ําก�อนฤดูฝนเปMนประจําทุกปC โดยขอใช�จ�ายเงินสะสม และไม�สามารถ
ใช�จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําปCได� เพราะงบประมาณไม�เพียงพอ 
 

3.1.2 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยท�าเรือ หมู�ท่ี 1 ตําบลกันตังใต� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการปรับ
เกลี่ยพ้ืนทางเดิม เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดถนนกว�าง 4.00 เมตร ยาว 
205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม�น�อยกว�า 820.00 ตาราง
เมตร ถมไหล�ทางด�วยวัสดุคัดเลือก(หินผุ) ข�างละ 0.50 เมตร ปOกปUายโครงการ 
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ชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย และปOกปUายโครงการถาวร จํานวน 1 ปUาย 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ระยะ
ดําเนินการ 45 วัน ประมาณการต้ังไว� 498,000.-บาท (สี่แสนเก�าหม่ืนแปด
พันบาทถ�วน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ลําดับท่ี 
2 หน�า 2) 
เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากถนนดังกล�าวสภาพถนนปOจจุบันเปMนหลุม
เปMนบ�อเดินทางยากลําบาก จึงจําเปMนต�องปรับปรุงเปMนถนน คสล. เพ่ือให�
ประชาชนสัญจรไป-มา ได�สะดวกสบาย และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน โดยขอใช�จ�ายเงิน
สะสม และไม�สามารถใช�จ� ายงบประมาณรายจ�ายประจําปCได�  เพราะ
งบประมาณไม�เพียงพอ 
 

3.1.3 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยชุมชนใสใหญ� หมู�ท่ี 2 ตําบลกันตังใต� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการ 
ปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิม เทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกว�าง 2.00-3.00 เมตร 
ความยาวรวม 215.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม�น�อยกว�า 
610.50 ตารางเมตร ถมข�างคอนกรีตด�วยวัสดุคัดเลือก (หินผุ)  ตามความ
เหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีจริง  ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย และ
ปOกปUายโครงการถาวร จํานวน ๑ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค&การ
บริหารส�วนตําบลกันตังใต� ระยะดําเนินการ 45 วัน ประมาณการต้ังไว� 
393,000.-บาท (สามแสนเก�าหม่ืนสามพันบาทถ�วน)  (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.
กันตังใต� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ลําดับท่ี 3 หน�า 3) 
เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากถนนดังกล�าวสภาพถนนปOจจุบันเปMนหลุม
เปMนบ�อเดินทางยากลําบาก จึงจําเปMนต�องปรับปรุงเปMนถนน คสล. เพ่ือให�
ประชาชนสัญจรไป-มา ได�สะดวกสบาย  และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน    โดยขอใช�
จ�ายเงินสะสม และไม�สามารถใช�จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําปCได� เพราะ
งบประมาณไม�เพียงพอ 
 

3.1.4 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนซอยแยกซอยใสใหญ� 
1 หมู�ท่ี 2 ตําบลกันตังใต� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการปรับเกลี่ยพ้ืน
ทางเดิม ถมผิวทางด�วยหินคลุก ขนาดถนนกว�าง 2.50 เมตร ยาว 124.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 310.00 ตารางเมตร บด
อัดเรียบ ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ระยะดําเนินการ 30 วัน ประมาณการ
ต้ังไว� 26,000.-บาท (สองหม่ืนหกพันบาทถ�วน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตัง
ใต� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ลําดับท่ี 4 หน�า 4) 
เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากถนนดังกล�าวสภาพถนนปOจจุบันเปMนหลุม
เปMนบ�อเดินทางยากลําบาก จึงจําเปMนต�องปรับปรุงเปMนถนนหินคลุก เพ่ือให� 
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ประชาชนสัญจรไป-มา ได�สะดวกสบาย และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน โดยขอใช�
จ�ายเงินสะสม และไม�สามารถใช�จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําปCได� เพราะ
งบประมาณไม�เพียงพอ 
 

3.1.5 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนซอยแยกซอย
โรงงาน หมู�ท่ี 2 ตําบลกันตังใต� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  โดยทําการปรับ
เกลี่ยพ้ืนทางเดิม ถมผิวทางด�วยหินคลุก ขนาดถนนกว�าง 3.00 เมตร ยาว 
118.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 354.00 
ตารางเมตร บดอัดเรียบ ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ระยะดําเนินการ 30 
วันประมาณการต้ังไว� 29,000.-บาท (สองหม่ืนเก�าพันบาทถ�วน) (แผนพัฒนา
สี่ปC อบต.กันตังใต� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร&การ
พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ลําดับท่ี 5 หน�า 5) 
เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากถนนดังกล�าวสภาพถนนปOจจุบันเปMนหลุม
เปMนบ�อเดินทางยากลําบาก จึงจําเปMนต�องปรับปรุงเปMนถนน หินคลุก เพ่ือให�
ประชาชนสัญจรไป-มา ได�สะดวกสบาย และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน  

3.1.6 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงไหล�ทางริมถนนสาย
กันตังใต�-บางแรด (หน�าโรงเรียนบ�านกันตังใต�) หมู�ท่ี 2 ตําบลกันตังใต� อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการปรับแต�งเกลี่ยไหล�ทาง ถมวัสดุคัดเลือก (หินผุ) 
ปรับพ้ืนท่ีไหล�ทาง ขนาดกว�าง 1.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�
น�อยกว�า 150.00 ตารางเมตร เกลี่ยเรียบ ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 
1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
ระยะดําเนินการ 30 วัน ประมาณการต้ังไว� 15,000.-บาท (หนึ่งหม่ืนห�าพัน
บาทถ�วน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ลําดับท่ี 6 
หน�า 6) 
เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากถนนดังกล�าวสภาพปOจจุบันไหล�ทางชํารุด
จากน้ํากัดเซาะ จึงจําเปMนต�องปรับปรุงไหล�ทาง เพ่ือให�ประชาชนสัญจรไป-มา 
ได�สะดวกสบาย และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน โดยขอใช�จ�ายเงินสะสม และไม�สามารถ
ใช�จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําปCได� เพราะงบประมาณไม�เพียงพอ 
 

3.1.7 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงคูระบายน้ํา ซอยปVาเลน 
หมู�ท่ี 3 ตําบลกันตังใต� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการขุดลอกคูระบาย
น้ํา ขนาดกว�าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาวรวม 255.00 
เมตร พร�อมวางท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 
เมตร (มอก.) ยาแนวท�อ ถมหลังท�อด�วยวัสดุคัดเลือก (หินผุ)  ปOกปUายโครงการ
ชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค&การบริหารส�วน
ตําบลกันตังใต� ระยะดําเนินการ  45  วัน ประมาณการต้ังไว�  74,000.-บาท 
(เจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ�วน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต� (พ.ศ.2561-2564)  
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เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
ลําดับท่ี 7 หน�า 7) 
เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากถนนดังกล�าวเปMนเส�นทางหลักท่ีประชาชน
ในหมู�บ�านใช�สัญจรไป-มา คูระบายน้ํา 2 ข�างทาง มีวัชพืชและเศษก่ิงไม�ขนาด
ใหญ�กีดขวางการระบายน้ํา เม่ือเกิดฝนตกหนักทําให�น้ําท�วมผิวจราจร จึง
จําเปMนต�องปรับปรุงคูระบายน้ํา โดยขอใช�จ�ายเงินสะสม และไม�สามารถใช�จ�าย
งบประมาณรายจ�ายประจําปCได� เพราะงบประมาณไม�เพียงพอ 
 

3.1.8 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการติดต้ังไฟฟUาแสงสว�าง High Mast 
แยกจุปะ หมู�ท่ี3 ตําบลกันตังใต� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการติดต้ัง
ไฟฟUาแสงสว�าง High Mast ชนิด 9 ลอน สูง 15.00 เมตร โคมไฟ 400 วัตต& 
แมททัลอัลไลต& 6 โคม จํานวน 1 ต�น ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 
ปUาย และปOกปUายโครงการถาวร จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ระยะดําเนินการ 60 วัน ประมาณการ 
ต้ังไว� 499,000.-บาท (สี่แสนเก�าหม่ืนเก�าพันบาทถ�วน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.
กันตังใต� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ลําดับท่ี 8 หน�า 8) 
เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากแยกจุปะเปMนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
จึงจําเปMนต�องติดต้ังไฟฟUาแสงสว�างเพ่ือให�ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย&สิน โดยขอใช�จ�ายเงินสะสม และไม�สามารถใช�จ�ายงบประมาณ
รายจ�ายประจําปCได� เพราะงบประมาณไม�เพียงพอ สําหรับโครงการนี้มีการขอ
แก�ไขรายละเอียดคําชี้แจง  ผมขออนุญาตให�ผู�อํานวยการกองช�าง ได�ชี้แจงให�
สมาชิกฯ ทราบครับ 

ประธาน    ขอเชิญผู�อํานวยการกองช�าง 
นายสมพล  อุปมัยรัตน& เรียน ประธานสภาฯ ผมขอแก�ไขรายละเอียด จากเดิม โดยทําการติดต้ังไฟฟUา 
ผู�อํานวยการกองช�าง แสงสว�าง High Mast ชนิด 9 ลอน เปล่ียนเป:น โดยทําการติดต้ังไฟฟUาแสง

สว�าง High Mast ชนิดกลม ส�วนรายละเอียดอ่ืนคงข�อความเดิมครับ 
ประธาน ขอบคุณผู�อํานวยการกองช�าง 
ประธาน ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงโครงการต�อครับ 
นายกฯ 3.1.9 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม  โครงการปรับปรุงถนนซอยอนามัยซอย 1 

หมู�ท่ี 4 ตําบลกันตังใต� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  โดยทําการปรับเกลี่ยพ้ืนทาง
เดิม ถมผิวทางด�วยหินคลุก ขนาดถนนกว�าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 480.00 ตารางเมตร บดอัด
เรียบ ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ระยะดําเนินการ 30 วันประมาณการ
ต้ังไว� 42,000.-บาท (สี่หม่ืนสองพันบาทถ�วน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต� 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ลําดับท่ี 11 หน�า 11) 
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เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากถนนดังกล�าวสภาพถนนปOจจุบันเปMนหลุม
เปMนบ�อเดินทางยากลําบาก จึงจําเปMนต�องปรับปรุงเปMนถนนหินคลุก เพ่ือให�
ประชาชนสัญจรไป-มา ได�สะดวกสบาย และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน    โดยขอใช�
จ�ายเงินสะสม และไม�สามารถใช�จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําปCได� เพราะ
งบประมาณไม�เพียงพอ 
 

3.1.10 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ�านกลาง หมู�ท่ี 4 ตําบลกันตังใต� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
โดยทําการลอกตะกอนและล�างทําความสะอาดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กของเดิมพร�อมทําการเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก รวมความยาวรางระบายน้ํา 
47.50 เมตร ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย และปOกปUายโครงการ
ถาวร จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค&การบริหารส�วน
ตําบลกันตังใต� ระยะดําเนินการ  45 วัน ประมาณการต้ังไว� 106,000 บาท 
(หนึ่งแสนหกพันบาทถ�วน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต� (พ.ศ.2561-
2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค ลําดับท่ี 9 หน�า 9) 
เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากรางระบายน้ําดังกล�าว มีตะกอนดินและ
เศษขยะกีดขวางการระบายน้ํา ทําให�น้ําเน�าส�งกลิ่นรบกวนประชาชน ประกอบ
กับฝาตะแกรงเหล็กเปMนสนิทกัดกร�อนชํารุดเสียหาย อาจจะเกิดอันตรายแก�
ประชาชนได�  จึงจําเปMนต�องปรับปรุงขุดรื้อตะกอนรางระบายน้ํา โดยขอใช�
จ�ายเงินสะสม และไม�สามารถใช�จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําปCได� เพราะ
งบประมาณไม�เพียงพอ 
 

3.1.11 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการลอกรางระบายน้ํา ภายในเขต
พ้ืนท่ี หมู�ท่ี 4 ตําบลกันตังใต� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการลอกตะกอน
และล�างทําความสะอาดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเตพ้ืนท่ี หมู�ท่ี 
4 รวมความยาวท้ังหมด 1,169.00 เมตร ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 
1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
ระยะดําเนินการ30 วัน ประมาณการต้ังไว� 50,000.-บาท (ห�าหม่ืนบาทถ�วน) 
(แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ลําดับท่ี 10 หน�า 
10) 
เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากหมู�บ�านเกาะเค่ียม เปMนชุมชนขนาดใหญ�มี
บ�านเรือนประชาชนหนาแน�น ทําให�เกิดปOญหาการระบายน้ํา เม่ือเกิดฝนตก
หนักทําให�น้ําท�วมขังบ�านเรือนและผิวจราจร  จึงจําเปMนต�องขุดลอกคูระบายน้ํา 
โดยขอใช�จ�ายเงินสะสม และไม�สามารถใช�จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําปCได� 
เพราะงบประมาณไม�เพียงพอ 
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3.1.12 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร�อมปรับปรุงถนน ซอยต�นโด หมู�ท่ี 4 ตําบลกันตังใต� อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการรื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิมออก 
ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คูรางต้ืน) ขนาดกว�างภายใน 0.40 
เมตร ผนังรางหนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.35 เมตร ความยาว 
100.00 เมตร และทําการเทคอนกรีตเสริมเหล็กผิวถนนใหม� ขนาดความ
กว�างถนนรวมกับความกว�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กว�าง 3.00 
เมตร ผิวถนน หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีถนนรวมราง
ระบายน้ําไม�น�อยกว�า 300.00 ตารางเมตร ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 
1 ปUาย และปOกปUายโครงการถาวร จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ระยะดําเนินการ 60 วัน ประมาณการ
ต้ังไว� 416,000.-บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ�วน) (แผนพัฒนาสี่ปC 
อบต.กันตังใต� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ลําดับท่ี 12 หน�า 12) 
เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากซอยบ�านนายขาว มีบ�านเรือนประชาชน
หนาแน�น ทําให�เกิดปOญหาการระบายน้ํา เม่ือเกิดฝนตกหนักทําให�น้ําท�วมขัง
บ�านเรือนและผิวจราจร จึงจําเปMนต�องขุดลอกคูระบายน้ํา  โดยขอใช�จ�ายเงิน
สะสม และไม�สามารถใช�จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําปCได�  เพราะ
งบประมาณไม�เพียงพอ 
 

3.1.13 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหัวทุ�ง หมู�ท่ี 5 ตําบลกันตังใต� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทํา
การก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คูรางต่ืน) ขนาดกว�างภายใน 
0.40 เมตร ผนังรางหนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร ความยาว
รวมท้ังสองข�าง 130.00 เมตร ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย และ
ปOกปUายโครงการถาวร จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ระยะดําเนินการ 60 วัน ประมาณการต้ัง
ไว� 393,000.-บาท (สามแสนเก�าหม่ืนสามพันบาทถ�วน) (แผนพัฒนาสี่ปC 
อบต.กันตังใต� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ลําดับท่ี 13 หน�า 13) 
เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากบริบทของพ้ืนท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เดิม
บริเวณดังกล�าวไม�มีการวางท�อระบายน้ําหรือรางระบายน้ํา แต�ปOจจุบันปริมาณ
น้ําท่ีไหลผ�านมีปริมาณมากข้ึนเนื่องจากมีการก�อสร�างอาคารบ�านเรือนกีด
ขวางทางไหลของน้ํา ทําให�ทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนไป จึงจําเปMนต�อง
ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม จะให�การระบายน้ําเปMนไปด�วยความ
รวดเร็ว โดยขอใช�จ�ายเงินสะสม และไม�สามารถใช�จ�ายงบประมาณรายจ�าย
ประจําปCได� เพราะงบประมาณไม�เพียงพอ 

 
 



- 9 - 
3.1.14 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนซอยหน�วยพิทักษ&ฯ
หมู�ท่ี 5 ตําบลกันตังใต� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการปรับเกลี่ยพ้ืนทาง
เดิม ถมผิวทางด�วยหินคลุก ขนาดถนนกว�าง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร     
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 660.00 ตารางเมตร บดอัด
เรียบ ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ระยะดําเนินการ 30 วันประมาณการ
ต้ังไว� 61,000.-บาท  (หกหม่ืนหนึ่งพันบาทถ�วน)  (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.
กันตังใต� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ลําดับท่ี 14 หน�า 14) 
เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากถนนดังกล�าวสภาพถนนปOจจุบันเปMนหลุม
เปMนบ�อเดินทางยากลําบาก  จึงจําเปMนต�องปรับปรุงเปMนถนนหินคลุก   เพ่ือให�
ประชาชนสัญจรไป-มา ได�สะดวกสบาย และปลอดภัยเพ่ิมข้ึนโดยขอใช�จ�ายเงิน
สะสมและไม�สามารถใช�จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําปCได�เพราะงบประมาณ
ไม�เพียงพอ 

 

3.1.15 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบรางตัววี หมู�ท่ี 6 ตําบลกันตังใต�  อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
โดยทําการก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางตัววี ขนาดปาก
รางกว�าง 0.60 เมตร ท�องรางกว�าง 0.30 เมตร ผนังรางหนา 0.10 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาว 60.00 เมตร ปOกปUายโครงการชั่วคราว 
จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค&การบริหารส�วนตําบล
กันตังใต� ระยะดําเนินการ 45 วัน ประมาณการต้ังไว� 67,000.-บาท (หก
หม่ืนเจ็ดพันบาทถ�วน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต� (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
ลําดับท่ี 16 หน�า 16) 
เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากบริบทของพ้ืนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเดิม
บริเวณดังกล�าวไม�มีการวางท�อระบายน้ําหรือรางระบายน้ํา แต�ปOจจุบันปริมาณ
น้ําท่ีไหลผ�านมีปริมาณมากข้ึนเนื่องจากมีการก�อสร�างอาคารบ�านเรือนกีด
ขวางทางไหลของน้ํา ทําให�ทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนไป จึงจําเปMนต�อง
ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรางตัววี จะให�การระบายน้ําเปMนไป
ด�วยความรวดเร็ว โดยขอใช�จ�ายเงินสะสม และไม�สามารถใช�จ�ายงบประมาณ
รายจ�ายประจําปCได� เพราะงบประมาณไม�เพียงพอ 

 

3.1.16 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงคูระบายน้ําซอยบ�าน
ออก-สะพานน้ําผึ้ง หมู�ท่ี 6 ตําบลกันตังใต� อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมี
รายละเอียดดังต�อไปนี้ 
1. ปรับปรุงปากทางซอยบ�านกลาง โดยทําการขยายผิวจราจร ออกข�างละ 
2.00 เมตร 
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2. ขุดลอกวัชพืชบริเวณคูระบายน้ําจากปากซอยบ�านกลางไปจดรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ของเดิม ขนาดคูกว�าง 1.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร ขน
ท้ิง 

3. ขุดลอกเศษดิน-ตะกอน บริเวณพ้ืนท่ีรับน้ํา (ปากซอยบ�านออก) พ้ืนท่ีไม�
น�อยกว�า 280.00 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ขนท้ิง 

4. ขุดลอกคูระบายน้ํา ริมถนนซอยบ�านออก ขนาดคูกว�าง 1.00 เมตร ยาว 
47.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ขนท้ิง 

5. ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางตัววี) จากซอยบ�านออกไป
จดคูดิน ขนาดปากรางกว�าง 1.00 เมตร ท�องรางกว�าง 0.50 เมตร ผนังราง
หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00-1.20 เมตร ยาว 135.00 เมตร 

6. ขุดลอกคูระบายน้ําจากรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีก�อสร�างใหม� 
ขนาดคูกว�าง 2.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ต้ังคัน 

7. ขุดลอกคูระบายน้ําเลียบถนนสายกันตังใต� ซอย 1 ขนาดคูกว�าง 3.00 
เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ต้ังคัน 

8. ขุดลอกคูระบายน้ําริมถนนสายกันตังใต�-บางแรด จากปากซอย ถนนกันตัง
ใต� ซอย 1 ไปจดสะพานน้ําผึ้ง  ขนาดคูกว�าง 1.50 เมตร ยาว 220.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ขนท้ิง  

9. ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย และปOกปUายโครงการถาวร 
จํานวน 1 ปUาย 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ระยะ
ดําเนินการ 60 วัน ประมาณการต้ังไว� 301,000.-บาท (สามแสนหนึ่งพัน
บาทถ�วน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ลําดับท่ี 17 
หน�า 17) 
เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากถนนดังกล�าว มีวัชพืชและเศษก่ิงไม�ขนาด
ใหญ�กีดขวางการระบายน้ํา เม่ือเกิดฝนตกหนักทําให�น้ําท�วมผิวจราจร จึง
จําเปMนต�องปรับปรุงคูระบายน้ํา โดยขอใช�จ�ายเงินสะสมและไม�สามารถใช�จ�าย
งบประมาณรายจ�ายประจําปCได� เพราะงบประมาณไม�เพียงพอ 

 

3.1.17 ขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีถนนและลาน 
ซอยไทรงาม หมู� ท่ี  6 ตําบลกันตังใต�  อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมี
รายละเอียดดังต�อไปนี้ 
1. ปรับปรุงถนนหินผุ โดยทําการปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิม ถมหินคลุก ขนาดถนน
กว�าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�
น�อยกว�า 508.00 ตารางเมตร บดอัดเรียบ 
2. ปรับปรุงลานหินผุ โดยทําการปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิม ถมหินคลุก ขนาดลาน
กว�าง 7.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม�น�อย
กว�า 630.00 ตารางเมตร บดอัดเรียบ 
3. ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย 
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รายละเอียดตามแบบแปลนขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ระยะ
ดําเนินการ 30 วัน ประมาณการต้ังไว� 86,000.-บาท (แปดหม่ืนหกพันบาท
ถ�วน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต� (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ลําดับท่ี 18 หน�า 
18) 
เหตุผลและความจําเป:น  เนื่องจากซอยดังกล�าวสภาพถนนปOจจุบันคับแคบ
และไม�สามารถขยายถนนได� เม่ือถึงช�วงไหว�บรรพบุรุษ จะมีประชาชนเชื้อสาย
จีนในและนอกพ้ืนท่ี เข�ามาจอดรถบนผิวจราจรเปMนจํานวนมาก ก�อให�เกิด
อันตรายต�อผู�ใช�รถใช�ถนน จึงจําเปMนต�องปรับปรุงพ้ืนท่ีถนนและลาน เพ่ือให�
ประชาชนท่ีมาประกอบพิธีทางศาสนาได�สะดวกสบายและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
โดยขอใช�จ�ายเงินสะสม และไม�สามารถใช�จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําปCได� 
เพราะงบประมาณไม�เพียงพอ รายละเอียดคําชี้แจง ตลอดจนใบประมาณราคา
และแบบแปลนโครงการท้ังหมด ได�จัดส�งให�สมาชิกฯ ทุกท�านไปศึกษาล�วงหน�า
ตามเอกสารท่ีเปMนรูปเล�มแล�วครับ 

ประธาน    เม่ือนายกฯ ได�ชี้แจงรายละเอียดโครงการท่ีจะขออนุมัติจ�ายขาดเงินสะสมครบ 
ท้ัง 17 โครงการแล�ว สมาชิกฯ ท�านใดมีข�ออภิปรายหรือสอบถามขอเชิญครับ 

ประธาน    เม่ือไม�มีสมาชิกฯ ท�านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม  ผมขอใช�สิทธิในฐานะ 
สมาชิกฯ หมู�ท่ี 3 ขอสอบถามนายกฯ ข�อ 3.1.17 สะสม โครงการปรับปรุง
พ้ืนท่ีถนนและลาน ซอยไทรงาม หมู�ท่ี 6 ตําบลกันตังใต� เก่ียวกับการปรับปรุง
ถนนหินผุ ปรับปรุงลานหินผุ 

นายกฯ เรียน ประธานสภาฯ หมู�ท่ี 1 บ�านท�าเรือ ได�รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงเปMนงบประมาณจากอําเภอลงหมู�บ�าน ได�มี
การจัดทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปช�วงหนึ่ง อีกช�วงหนึ่งจะเปMนถนนลูกรัง
และพ้ืนท่ีดังกล�าวมีลานอยู�ด�วย เพ่ือรองรับและความสะดวกในการจอด
รถยนต& รถจักรยานยนต&ของประชาชนท่ีเข�าไปทําบุญในสุสานครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีข�ออภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม� เม่ือไม�มีผมจะขอมติท่ี
ประชุมเปMนรายโครงการ 

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.1 โครงการขุดลอก
คูระบายน้ําริมถนนสายกันตังใต�  – บางแรด หมู� ท่ี 1,6 ตําบลกันตังใต� 
งบประมาณ  16,000.-บาท โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.2 โครงการก�อสร�าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท�าเรือ หมู�ท่ี 1 ตําบลกันตังใต� งบประมาณ   
498,000.-บาท โปรดยกมือ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.3 โครงการก�อสร�าง

ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยชุมชนใสใหญ�  หมู� ท่ี  2 ตําบลกันตังใต� 
งบประมาณ  393,000.-บาท โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.4 โครงการปรับปรุง

ถนนซอยแยก (ซอยใสใหญ�  1) หมู� ท่ี  2 ตําบลกันตังใต�  งบประมาณ   
26,000.-บาท โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.5 โครงการปรับปรุง

ถนนซอยแยกซอยโรงงาน หมู�ท่ี 2 ตําบลกันตังใต� งบประมาณ 29,000.-บาท 
โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.6 โครงการปรับปรุง

ไหล�ทางริมถนนสายกันตังใต� – บางแรด (หน�าโรงเรียนบ�านกันตังใต�) หมู�ท่ี 2 
ตําบลกันตังใต� งบประมาณ  15,000.-บาท โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.7 โครงการปรับปรุง

คูระบายน้ํา (ซอยปVาเลน) หมู�ท่ี 3 ตําบลกันตังใต� งบประมาณ 74,000.-บาท 
โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
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ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.8 โครงการติดต้ัง

ไฟฟUาแสงสว�าง High Mast แยกจุปะ หมู�ท่ี 3 ตําบลกันตังใต�  งบประมาณ 
499,000.-บาท โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.9 โครงการปรับปรุง

ถนนซอยอนามัย (ซอย 1) หมู�ท่ี 4 ตําบลกันตังใต� งบประมาณ 42,000.-บาท 
 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.10 โครงการ

ปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ�านกลาง) หมู�ท่ี 4 ตําบล
กันตังใต�  งบประมาณ  106,000.-บาท โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.11 โครงการลอก

รางระบายน้ําภายในเขตพ้ืนท่ี หมู�ท่ี 4 ตําบลกันตังใต� งบประมาณ 50,000.-
บาท โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.12 โครงการ

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร�อมปรับปรุงถนน ซอยต�นโด หมู�ท่ี 
4 ตําบลกันตังใต� งบประมาณ  416,000.-บาท โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.13 โครงการ

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหัวทุ�ง) หมู�ท่ี 5 ตําบลกันตังใต� 
งบประมาณ  393,000.-บาท โปรดยกมือ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.14 โครงการ

ปรับปรุงถนน (ซอยหน�วยพิทักษ&ฯ) หมู� ท่ี 5 ตําบลกันตังใต� งบประมาณ 
61,000.-บาท โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.15 โครงการ

ก�อสร�างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางตัววี หมู�ท่ี 6 ตําบลกันตังใต� 
งบประมาณ  67,000.-บาท โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.16 โครงการ

ปรับปรุงคูระบายน้ํา (ซอยบ�านออก – สะพานน้ําผึ้ง) หมู�ท่ี 6  ตําบลกันตังใต�  
งบประมาณ  301,000.-บาท โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติจ�ายขาดเงินสะสม ข�อ 3.1.17 โครงการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีถนน และลาน (ซอยไทรงาม)  หมู�ท่ี 6  ตําบลกันตัง งบประมาณ
86,000.-บาท โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ     จํานวน    9  เสียง 
 2. ไม�อนุมัติ     จํานวน    -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน    1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีค�างพิจารณา 
 - ไม�มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 - ไม�มี 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน  สมาชิกฯ ท�านใดมีข�อปรึกษาหารือ หรือฝากปOญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�อง 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือให�ทางผู�บริหารได�แก�ไขปOญหา ขอเชิญครับ 
นายกฯ เรียน ประธานสภาฯ ผมขอแจ�งปOญหาเรื่องน้ําไม�เพียงพอ ซ่ึงทุกท�านทราบแล�ว

ว�าอ�างเก็บน้ําห�วยลึกได�มีการขุดลอกและขยายอ�างเก็บน้ําท้ังด�านบนและ
ด�านล�าง ซ่ึงขณะนี้การดําเนินโครงการเสร็จไปแล�วช�วงหนึ่ง และยังคงมี
รายละเอียดการก�อสร�างอีกหลายรายการ เช�น ประตูน้ํา ตลอดจนระบบการ
เป_ด – ป_ดน้ํา เปMนต�น คงยังจะไม�มีการเป_ดใช�น้ํา องค&การบริหารส�วนตําบล
กันตังใต� มีโครงการช�วยเหลือผู�ประสบภัยแล�ง แต�ในช�วงนี้ยังไม�เกิดวิกฤติภัย
แล�งในพ้ืนท่ีตําบลกันตังใต�  แต�บางหมู�บ�าน เช�น หมู�ท่ี 5 บ�านแตะหรํา (ซอย 
1) พ่ีน�องประชาชนไม�มีน้ําใช�อุปโภค สาเหตุเกิดจากน้ําระบบประปาหมู�บ�านมี
ไม�เพียงพอ เบ้ืองต�นผมได�ประสานพูดคุยกับผู�จัดการการประปาส�วนภูมิภาค 
สาขากันตังแล�วสรุปว�า ให�องค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ได�จัดทําหนังสือ
ขอความอนุเคราะห&น้ําเพ่ือใช�สําหรับการอุปโภค บริโภค พร�อมแนบบัญชี
รายชื่อพร�อมสําเนาบัตรประชาชนของพ่ีน�องประชาชนผู�ประสบปOญหาการขาด
แคลนน้ํา เพ่ือง�ายต�อการตรวจเช็คปริมาณน้ําของการประปาส�วนภูมิภาค 
สําหรับในส�วนนี้ไม�มีการใช�จ�ายงบประมาณในการซ้ือน้ําจากสํานักงานการ
ประปาส�วนภูมิภาค สาขากันตังแต�อย�างใด ก็ขอให�สมาชิกฯ หมู�ท่ี 5 ได�สํารวจ
และจัดส�งรายชื่อพ่ีน�องประชาชนท่ีไม�มีน้ําใช�อุปโภค บ�านแตะหรํา (ซอย 1) 
มายังองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� เพ่ือจะได�ดําเนินการแก�ไขปOญหาความ
เดือดร�อนของพ่ีน�องประชาชนต�อไป  

นายวิรวัฒน&  หมาดหวา เรียน ประธานสภาฯ ผมมีเรื่องประชาสัมพันธ& จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
รองนายก อบต.คนท่ี 2 1. โครงการขลิปหนังอุ�มอวัยวะเพศชายให�กับเด็กและเยาวชนชายท่ีนับถือ

ศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีหมู� ท่ี 3, 4 และหมู� ท่ี  5 ตําบลกันตังใต� ซ่ึงเปMน
งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กันตังใต� โดยจัดส�งใบสมัคร
พร�อมแนบสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ�านของเด็ก กรณีท่ีเด็กยังไม�มี
บัตรประชาชน ก็ขอให�แนบสําเนาใบสูติบัตรมาด�วยครับ 

 2. ขอเชิญคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู�ใหญ�บ�านทุกหมู�บ�าน และพนักงาน 
เจ�าหน�าท่ี อบต.กันตังใต� ร�วมเปMนเกียรติในพิธีเป_ดงานมัสยิดมู�ญาฮีดีนบ�านเกาะ
เค่ียม ในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานสนามบ�าน
กลางนา ซ่ึงวัตถุประสงค&ของการจัดงานการกุศลในครั้งนี้ เพ่ือหาเงินซ้ือท่ีดิน
บริเวณหน�ามัสยิดมอบให�กับมัสยิดมู�ญาฮีดีนบ�านเกาะเค่ียมต�อไป ขอบคุณครับ 

นายพนมกร  กันตังกุล เรียน ประธานสภาฯ ผมขอฝากผู�บริหารเรื่องปOญหาขยะสิ่งกลิ่นเหม็น สืบเนื่อง 
สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 1 จาก ได�มีการนําตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะของหมู�ท่ี 1 ไปต้ังไว�บริเวณหน�า

สนามกีฬาเปตองทําให�เกิดปOญหาขยะส�งกลิ่นเหม็น จึงขอความอนุเคราะห&ให�
ผู�บริหารได�เคลื่อนย�ายไปวางบริเวณท่ีเหมาะสมต�อไป ขอบคุณครับ  
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นายปรีชา  นุ�นสุวรรณ เรียน ประธานสภาฯ  ผมขอแจ�งให�ทราบว�าหลังจากท่ีการประปาส�วนภูมิภาค  
เลขานุการนายก อบต. สาขากันตัง ได�วางท�อในพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 3 ตําบลกันตังใต� ผมเองได�มีการติดต้ังมาตร

น้ําประปาส�วนภูมิภาคเรียบร�อยแล�วและจะประชาสัมพันธ&ให�ครัวเรือนใกล�เคียง
ได�ติดต้ังมาตรน้ําของการประปาส�วนภูมิภาค สาขากันตัง เพ่ือลดปริมาณการใช�
น้ําของประปาหมู�บ�านในพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 3 ต�อไป 

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีข�อปรึกษาหารือ หรือฝากปOญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�อง
ประชาชนในพ้ืนท่ีอีกหรือไม� เม่ือไม�มีผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีเข�าประชุมในวันนี้ 
ขอป_ดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 14.45 น. 
 

    (ลงชื่อ)                                ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวอรพินท&  บุษบา) 
            เลขานุการสภา อบต.กันตังใต� 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร�อยแล�ว 

 
 

    (ลงชื่อ)                                ประธานกรรมการ 
                (นายอัศวิน  นาวาเดช) 
         สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5 

 
 

(ลงชื่อ)                                กรรมการ    (ลงชื่อ)                                กรรมการ 
            (นายจํานูญ  ทองชู)                                             (นายพนมกร  กันตังกุล) 
    สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2                             สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 1 
 
 
 
สภาได�รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล�ว เม่ือคราวประชุมสภา  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป� 2561 
เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2561. 

 
 

(ลงชื่อ)                               . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต� 

  
  



รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป  2561 

วันท่ี  24  เมษายน  2561  
เวลา  13.30 น. 

ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
 

ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายประทีป   ทองชู ประธานสภา อบต.กันตังใต� สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3 
2. นายนพดล   เสียงแก�ว รองประธานสภา อบต.กันตังใต� สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 1 
3. นางสาวอรพินท&   บุษบา เลขานุการสภา อบต.กันตังใต�  
4. นายจํานูญ   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2  
5. นายปราโมทย&  เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2  
6. นายสมพงศ&   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 3  
7. นายพานิช  มีเล็ก สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 4  
8. นายอุดม   แซ�เลี้ยว สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5  
9. นายอัศวิน   นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5  

10. นายณรงค&  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 6  
 

ผู�ไม�มาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายพนมกร  กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2 ลากิจส�วนตัว 
2. นายสุทัศน&  ทับเท่ียง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 6 ขาดประชุม 

 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 

1. นายกิตติ  กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต�  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
3. นายวิรวัฒน&   หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  
4. นายปรีชา   นุ�นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�   
5. นางสุภา  กันตังกุล ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 1  
6. นางเย็นจิตร&  แซ�เลี้ยว กํานันตําบลกันตังใต�  
7. นายธีระศักด์ิ  หวอตะเห นักจัดการงานท่ัวไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 13.40 น. 
 เลขานุการสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯ ผู�มาประชุม เม่ือมีผู�มา
ประชุมครบองค&ประชุม จึงได�เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี 1 ประจําปC 2561 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2561 
ประธาน ตามสําเนารายงานการประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี 1 ประจําปC 2561 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2561 ท่ีได�ส�งให�ท�านแล�วนั้น 
โปรดได�ตรวจความถูกต�องด�วย มีผู�ใดจะแก�ไขเพ่ิมเติมบ�างหรือไม� 

ประธาน เม่ือไม�มีการแก�ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว�าท่ีประชุมให�การรับรอง 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติท่ีเสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 

3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กันตังใต� รอบ 6 
เดือน (ต้ังแต�เดือน ตุลาคม 2560 – เดือน มีนาคม 2561) 

ประธาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข�อ 29 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน มีอํานาจหน�าท่ี (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต�อผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน และคณะ
กรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเป_ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต�องป_ดประกาศไว�เปMนระยะเวลา
ไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปCละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปC  

ประธาน ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต. กันตังใต�  ทุกท�าน ตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค&การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจให�แก�องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 ส�งผลให�
องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีบทบาทและอํานาจหน�าท่ีต�างๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ัง
ในด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด�านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย ด�านการวางแผน การส�งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว ด�านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และด�านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปOญญาท�องถ่ิน แม�ว�าองค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะมีอํานาจ
หน�าท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต�องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินส�วนใหญ�ยังคงมีทรัพยากร
จํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ& เพ่ือให�การดําเนินงาน
ขององค&กรเปMนไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร�งใส และ
เกิดประโยชน&สูงสุดแก�ท�องถ่ินของตน จึงกําหนดให�องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
มีหน�าท่ีจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน อันเปMนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะให�
องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถดําเนินงานได�ตามเปUาหมายท่ีวางไว�  
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 จึงจําเปMนต�องมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต�อการทํางานเพ่ือ

พัฒนาท�องถ่ินและสามารถบ�งชี้ความสําเร็จของแผนได�ด�วยเหตุผลท่ีมีการ
วางแผนมีความสําคัญ 5 ประการ คือ 

 1. เปMนการลดความไม�แน�นอนและปOญหาความยุ�งยากซับซ�อนท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 

 2. ทําให�เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม�ๆ เข�ามาในองค&กร 
 3. ทําให�การดําเนินการขององค&กรบรรลุเปUาหมายท่ีปรารถนา 
 4. เปMนการลดความสูญเปล�าของหน�วยงานท่ีซํ้าซ�อน และ 
 5. ทําให�เกิดความแจ�มชัดในการดําเนินงาน 
 ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามท่ีเปMนระบบเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต สําหรับวัตถุประสงค&ของการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบด�วย 

 1. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 2. เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน 
 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
 4. เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใช�ให�เหมาะสม 
 5. เพ่ือความกระจ�างชัดของแผนงาน 
 6. เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
 7. เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�ให�การสนับสนุนทางการเงิน 
 8. เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก�ไขปOญหาของท�องถ่ิน 
 9. เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

สําหรับรายละเอียดต�างๆ ปรากฏตามเอกสารท่ีจัดส�งให�สมาชิกฯ ไปศึกษา
ล�วงหน�าแล�ว  

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีข�อสอบถามรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารอบ 6 เดือน (ต้ังแต�เดือน ตุลาคม 2560 – เดือน มีนาคม 
2561) ขอเชิญครับ 

ประธาน ขอเชิญ นายอัศวิน  นาวาเดช สมาชิกฯ หมู�ท่ี 5 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ประธานสภาฯ ผมขอขอบคุณท�านนายกฯ สําหรับยุทธศาสตร& ท่ี 3 การ 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 พัฒนาด�านการศึกษาฯ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

อุดหนุนมัสยิดตามโครงการจ�างเหมาครูสอนศาสนาอิสลามและจริยธรรม ผม
ได�ติดตามเรื่องนี้มาตลอด แต�อาจไม�เหมือนครั้งท่ีแล�ว ผมคิดว�าทาง อบต.กับ
มัสยิดมีความรู�สึกห�างเหินกัน โอกาสนี้ขอบคุณนายกฯ ท่ีให�สมาชิกฯ ได�
ติดตามและแก�ไขอะไรได�บ�าง ผมฝากโครงการท่ีผ�านสภาฯ ไปเรียบร�อยแล�ว 
โครงการไหนช�วยได�ก็สละเวลามาช�วยด�วย สมาชิกฯ มีเอกภาพ ทํางานจริงใจ
ต�อประชาชน  

ประธาน ผมขอใช�สิทธิสมาชิกฯ หมู�ท่ี 3 เนื่องจากมีประชาชนหมู�ท่ี 2 ได�ฝากบอกว�า
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไสใหญ� ยังไม�เรียบร�อย ดูไม�ดี 
โครงการเพ่ิงทําเสร็จไป ค�อยแก�ไขกันไป 
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ประธาน เม่ือไม�มีสมาชิกฯ ท�านใดจะสอบถามรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนารอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (ตุลาคม พ.ศ.2559 – มีนาคม 
พ.ศ.2560) ผมขอเรียนให�ทราบว�า รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (ตุลาคม พ.ศ.2559 – มีนาคม 
พ.ศ.2560) เปMนการรายงานให�สภาฯ ทราบ โดยไม�มีการลงมติ ผมถือว�าท่ี
ประชุมรับทราบรายงานผลการติดตามฯ ดังกล�าว 

ท่ีประชุม   รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีค�างพิจารณา 
    - ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม� 
    - ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน  สมาชิกฯ ท�านใดมีข�อปรึกษาหารือ หรือฝากปOญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�อง 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือให�ทางผู�บริหารได�แก�ไขปOญหา ขอเชิญครับ 
ประธาน  ขอเชิญกํานัน 
นางเย็นจิตร&  แซ�เลี้ยว  เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให�นายกฯ ได�ชี้แจงเรื่องกิจกรรมการปOdน
กํานันตําบลกันตังใต�  จักรยาน 
นายกฯ  เรียน ประธานสภาฯ ขอบคุณ นายอัศวิน นาวาเดช สมาชิกฯ หมู�ท่ี 5 ท่ีได� 
  แนะนําโครงการท่ีผ�านสภาฯ โดยเฉพาะกิจกรรมมวลชน ประชาชนท่ีมาร�วม 

กิจกรรมจะสังเกตว�าสมาชิกฯ มาร�วมกิจกรรมหรือไม� ส�วนใหญ�กิจกรรมเรา
มอบหมายภารกิจให�ฝVายปกครองไปดําเนินการ ท้ังท่ีเปMนกิจกรรมของ อบต. 
เช�น การแข�งขันกีฬาสร�างสัมพันธ&ต�านภัยยาเสพติด ก�อนหน�านี้ อบต.ไม�
สามารถต้ังงบประมาณจัดซ้ือชุดกีฬาให�กับนักกีฬาได� ก็มีการร�วมด�วยช�วยกัน
ระหว�างฝVายปกครองและสมาชิกฯ ในพ้ืนท่ี แต�ในครั้งนี้มีระเบียบออกมาฉบับ
ใหม� องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถจัดซ้ือชุดกีฬาให�กับนักกีฬาในการ
แข�งขันท่ีองค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินเปMนผู�จัดการแข�งขันกีฬาเองได� ปรากฏว�า 
สมาชิกฯ เข�าร�วมกิจกรรมในครั้งนี้น�อยมาก ท้ังท่ีเปMนกิจกรรมของ อบต. ขอ
ฝากสมาชิกฯ ด�วยครับ  
- สําหรับกิจกรรมปOdนจักรยาน โดยนายอําเภอกันตัง  กําหนดปOdนจักรยานเพ่ือ
การท�องเท่ียว ในวันท่ี 19 พ.ค.2561 จุดเริ่มต�น สถานีรถไฟกันตัง (สถานีรัก) 
ปOdนเข�าสู�เส�นทางถนนสายกันตังใต� – บางแรด แวะพัก ณ อบต.กันตังใต� แล�ว
ไปต�อ สะพานบ�านแหลม ออกไปยัง อบต.วังวน ไปยัง อบต.บางเปUา พัก
รับประทานอาหาร บริเวณริมเข่ือน อบต.บางเปUา และสิ้นสุด ณ สถานีรัก 
กลุ�มเปUาหมาย อบต.ละ 10 คัน ฝVายปกครองท�องท่ีหมู�บ�านละ 1 คัน  
- ด�วยขณะนี้การประปาส�วนภูมิภาคกําลังดําเนินการติดต้ังมาตรวัดน้ําประปา 
ตามบัญชีรายชื่อผู�ใช�น้ําท่ียื่นคําร�อง และยังมีอีกหลายซอยท่ีตกค�างท่ีการขยาย
เขตประปายังเข�าไปไม�ถึง เช�น ซอยบ�านควนแดง ซอยบ�านตก เปMนต�น ซ่ึงจะ
ดําเนินการให�ต�อไป  
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 - การขยายเขตไฟฟUาสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี ขอความร�วมมือให�สมาชิกฯ เร�ง
ดําเนินการสํารวจและจัดส�งข�อมูลให� อบต. เพ่ือจะได�ให�กองช�างประมาณราคา 
เพ่ือต้ังงบประมาณไว�ในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ต�อไป 

ประธาน ผมขอฝากเรื่องการขยายเขตน้ําประปาส�วนภูมิภาค จากการสํารวจประชาชนผู�
ยื่นขอใช�น้ําจากการประปาส�วนภูมิภาค สาขากันตัง ในพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 3 พบว�าส�วน
ใหญ�ครัวเรือนผู�ยื่นคําขออยู�คนละฝOdงกับท�อน้ําประปา ซ่ึงเม่ือมีการตัดถนนเดิน
ท�อน้ําประปาต�องมีค�าใช�จ�ายในการเดินท�อน้ําประปา ประมาณ 3,000.-บาท 
ไม�รวมค�าติดต้ังมิเตอร&ตรงนี้ทาง อบต.จะแก�ไขอย�างไรครับ 

นายสมพงศ&  ทองชู เรียน ประธานสภาฯ ผมขอฝากเรื่องบทบาทหน�าท่ีของสมาชิกฯ สมาชิกฯ มา 
สมาชิกสภา อบต.ม.3 จากการเลือกต้ังของประชาชน หลายท�านเปMนสมาชิกฯ มาหลายสมัย กิจกรรม

ของ อบต.สมาชิกฯ ควรให�ความร�วมมือ ประชาชนมองว�าสมาชิกฯ ขาดความ
ร�วมมือในการเข�าร�วมกิจกรรมต�างๆ ท่ี อบต.จัดข้ึน หากมีปOญหาเรื่องใดก็มาคุย
แก�ไขกันไม�ใช�เพ่ือตัวเองแต�เพ่ือพ่ีน�องประชาชน 

นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ประธานสภาฯ ผมทราบข�าวว�าเม่ือในพ้ืนท่ีตําบลกันตังใต� มีการขยายเขต 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ประปาส�วนภูมิภาคครบ ก็จะมีการตัดระบบประปาหมู�บ�าน ฟOงแล�วรู�สึกเสียใจ 

ผมคิดว�าน�าจะเปMนโอกาสหรือทางเลือกให�ประชาชน วันพรุ�งนี้มีเงินเขาก็มี
โอกาสใช�น้ําประปาส�วนภูมิภาค ขอให�ใช�ดุลยพินิจในเรื่องนี้ให�ดี อาจมีผลเสีย
หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตต�อไป  

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีข�อปรึกษาหารือ หรือฝากปOญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�อง
ประชาชนในพ้ืนท่ีอีกหรือไม� เม่ือไม�มีผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีเข�าประชุมในวันนี้ 
ขอป_ดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 14.50 น. 
 
 

    (ลงชื่อ)                                ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวอรพินท&  บุษบา) 
            เลขานุการสภา อบต.กันตังใต� 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร�อยแล�ว 

 
 

    (ลงชื่อ)                                ประธานกรรมการ 
                (นายอัศวิน  นาวาเดช) 
         สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5 

 
 

(ลงชื่อ)                                กรรมการ    (ลงชื่อ)                                กรรมการ 
            (นายจํานูญ  ทองชู)                                             (นายพนมกร  กันตังกุล) 
    สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2                             สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 1 
 
 
 
สภาได�รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล�ว เม่ือคราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป� 2561 
เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 

 
 

(ลงชื่อ)                               . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต� 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป  2561 

วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 
เวลา  13.30 น. 

ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
 

ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายประทีป   ทองชู ประธานสภา อบต.กันตังใต� สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3 
2. นายนพดล  เสียงแก�ว รองประธานสภา อบต.กันตังใต� สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 1 
3. นางสาวอรพินท&   บุษบา เลขานุการสภา อบต.กันตังใต�  
4. นายพนมกร   กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 1  
5. นายจํานูญ   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2  
6. นายปราโมทย&  เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2  
7. นายสมพงศ&   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 3  
8. นายอุดม  แซ�เลี้ยว สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5  
9. นายอัศวิน   นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5  

10. นายณรงค&  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 6  
11. นายสุทัศน&  ทับเท่ียง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 6  

 

ผู�ไม�มาประชุม  
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายพานิช  มีเล็ก สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 4 ลากิจส�วนตัว 

 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายกิตติ   กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต�  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
3. นายวิรวัฒน&   หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  
4. นายปรีชา   นุ�นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�   
5. นางสาวปริศนา  วงษ&จีน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
6. นางสาววิสสุตา  ทิพย&สมบัติ นิติกรปฏิบัติการ  
7. นางเย็นจิตร&  แซ�เลี้ยว กํานันตําบลกันตังใต�  
8. นายทวีศักด์ิ  เกาะสมัน ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 4  
9. นางสาวนงนุช  ด�วงเรือง นักวิเคราะห&นโยบายและแผนชํานาญการ  

10. นายธีระศักด์ิ  หวอตะเห นักจัดการงานท่ัวไป  
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เริ่มประชุม เวลา 13.40 น. 
 เลขานุการสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯ ผู�มาประชุม เม่ือมีผู�มา
ประชุมครบองค&ประชุม จึงได�เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนะนําตัวพนักงานส�วนตําบลท่ีโอน (ย�าย) มาใหม�  จํานวน 1 ราย   คือ 
นางสาวปริศนา วงษ&จีน  ตําแหน�ง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สังกัด 
สํานักงานปลัด อบต.เกาะลิบง โอน  (ย�าย)  มาดํารงตําแหน�งเดิม สังกัด สํานักงาน
ปลัด อบต.กันตังใต� เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 

ประธาน ขอเชิญเจ�าหน�าท่ีแนะนําตัวครับ 
นางสาวปริศนา  วงษ&จีน เรียน ท�านประธานสภาฯ  ดิฉัน  นางสาวปริศนา วงษ&จีน  ตําแหน�ง   
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สังกัด สํานักงานปลัด อบต.เกาะลิบง โอน (ย�าย) 

มาดํารงตําแหน�งเดิม สังกัด สํานักงานปลัด อบต.กันตังใต� เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 
2561 ค�ะ 

 1.2 แนะนําตัวพนักงานส�วนตําบลท่ีมาบรรจุแต�งต้ังใหม� จํานวน 1 ราย  คือ   
นางสาววิสสุตา  ทิพย&สมบัติ  ตําแหน�ง  นิติกรปฏิบัติการ สังกัด สํานักงานปลัด 
อบต.กันตังใต� เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2561  

ประธาน ขอเชิญเจ�าหน�าท่ีแนะนําตัวครับ 
นางสาววิสสุตา  ทิพย&สมบัติ เรียน ท�านประธานสภาฯ ดิฉัน นางสาววิสสุตา ทิพย&สมบัติ  เข�ารับการบรรจุและ 
นิติกรปฏิบัติการ แต�งต้ังเปMนพนักงานส�วนตําบล ตําแหน�ง  นิติกรปฏิบัติการ สังกัด สํานักงานปลัด 

อบต.กันตังใต� เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ค�ะ 
ท่ีประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยประชุม 
    สามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปC 2561 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2561 
ประธาน ตามสําเนารายงานการประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยประชุม

สามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปC 2561 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2561 ท่ีได�ส�งให�ท�าน
แล�วนั้น โปรดได�ตรวจความถูกต�องด�วย มีผู�ใดจะแก�ไขเพ่ิมเติมบ�างหรือไม� 

ประธาน เม่ือไม�มีการแก�ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว�าท่ีประชุมให�การรับรอง 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอ (เพ่ือพิจารณา) 
    3.1 พิจารณาร�างข�อบัญญัติองค&การบริหารส�วนตําบล เรื่อง งบประมาณราย 
    จ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  (วาระท่ีหนึ่ง/รับหลักการแห�งร�าง 
    ข�อบัญญัติ) 
ประธาน    ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ    เรียน  ท�านประธานสภาฯ บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผู�บริหารองค&การบริหารส�วนตําบล 

กันตังใต� จะได�เสนอร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCต�อสภาองค&การ
บริหารส�วนตําบลกันตังใต�อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู�บริหารองค&การ
บริหารส�วนตําบลกันตังใต� ขอชี้แจงให�ท�านประธานและสมาชิกทุกท�านได�ทราบถึง 
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สถานะการคลั ง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน
ปCงบประมาณ พ.ศ.2562 ซ่ึงในปCงบประมาณ พ.ศ.2562 ได�ต้ังงบประมาณ
รายจ�ายไว�ท้ังสิ้น 32,000,000.-บาท เปMนการจัดทํางบประมาณรายจ�ายฯ แบบ
สมดุล ครอบคลุมทุกด�าน สําหรับโครงการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีบรรจุอยู�ในร�าง
ข�อบัญญัติฯ เปMนโครงการท่ีนํามาจากแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปC ซ่ึงเปMนความต�องการ
ของพ่ีน�องประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีต�องการให�องค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� เข�า
ไปดําเนินการแก�ไขปOญหาความเดือดร�อน  สําหรับสมาชิกฯ ท่ีมีความสงสัยว�า
ทําไมการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปCต�องมีการระบุพิกัดสถานท่ีดําเนินโครงการ 
กระผมขอเชิญนักวิเคราะห&นโยบายและแผน ได�ชี้แจงให�สมาชิกฯ ได�รับทราบครับ 

นางสาวนงนุช  ด�วงเรือง  เรียน ท�านประธานสภาฯ  เนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของ อปท. ทาง 
นักวิเคราะห&ฯ ชํานาญการ  สตง. มีการทักท�วงในหลายประเด็น เช�น ในแผนงาน/โครงการระบุว�าก�อสร�างถนน  

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบลหรือภายในหมู�บ�าน ถือว�าเปMนการเขียนแผนงาน
แบบกว�างๆ ไม�สามารถรับรู�ได�ว�าจะก�อสร�างในพ้ืนท่ีใด  ซ่ึงเปMนสาเหตุให�มีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ. 2559 กําหนดให�
มีการระบุวัตถุประสงค& เปUาหมายท่ีชัดเจน คือ พิกัดโครงการว�าจะดําเนินการ
ก�อสร�างในสถานท่ีใด ซอยใด และแต�ละโครงการจะมีการเพ่ิมหรือลดงบประมาณ
ท่ีระบุไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปCได�ไม�เกิน 5% เปMนต�น ซ่ึง อบต.กันตังใต� ได�
ดําเนินการตามระเบียบแผน เพ่ือไม�ให�เกิดการทักท�วงจาก สตง.ค�ะ  

นายกฯ สําหรับร�างข�อบัญญัติฉบับนี้ ได�ส�งให�สมาชิกฯ ไปศึกษารายละเอียดล�วงหน�าแล�ว 
สมาชิกฯ ท�านใดมีข�ออภิปรายหรือสอบถามในประเด็นใดขอเชิญครับ 

ประธาน    สมาชิกฯ ท�านใดมีข�ออภิปรายขอเชิญ  
นายอัศวิน  นาวาเดช  เรียน ประธานสภาฯ ผมขอฝากโครงการจัดทําปUายชื่อหมู�บ�านในตําบลน�าจะมีปUาย 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ชื่อซอยด�วย และสอบถามเก่ียวกับกรณีการรับรองแบบแปลนโครงการจากวิศวกร 

และกรณีท่ี อบต.จะทําโครงการขนาดใหญ� เช�น เกาะเนรมิต หัวหาดใหญ� ไม�มี
งบประมาณค�าออกแบบ หรือเขียนแบบแปลน อาจทําให�ขาดโอกาสในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณได� เปMนต�น    

นายกฯ    เรียน ประธานสภาฯ เดิมทีผมมีความคิดจะทําปUายชื่อซอยด�วย แต�มีข�อจํากัดด�าน 
งบประมาณ จึงจัดทําเฉพาะปUายชื่อหมู�บ�าน ข�อความชื่อหมู�บ�านเปMนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และสําหรับการรับรองแบบแปลนโครงการจากวิศวกร ซ่ึงในร�าง
ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 ด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน ถ�าจะดําเนินโครงการต�องส�งให�วิศวกรรับรองแบบแปลนก�อน และกรณี
ของโครงการขนาดใหญ�ท่ีเกินศักยภาพของท�องถ่ิน การนําเสนอโครงการต�องมีการ
ขอพ้ืนท่ี มีแผนงาน/ โครงการ ข้ึนกับหน�วยงานไหน อบต.ต�องทํารายละเอียด คํา
ขอโครงการไปยังหน�วยงานนั้นๆ จะส�งเจ�าหน�าท่ีมาสํารวจ ออกแบบ กรณีท่ี
องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีข�ออภิปรายหรือข�อสอบถามร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 อีกหรือไม� เม่ือไม�มีผมขอมติ 
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ประธาน    สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรรับหลักการ ร�างข�อบัญญัติองค&การบริหารส�วนตําบล   
 เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม   มีมติ ดังนี้ 
 1. รับหลักการ  จํานวน 10   ท�าน 
 2. ไม�รับหลักการ  จํานวน   -    ท�าน 
 3. งดอกเสียง  จํานวน   -    ท�าน   
ประธาน เม่ือสภาฯ ได�มีมติรับหลักการแห�งร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปC

งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระท่ีหนึ่งไปแล�วนั้น  ลําดับต�อไปจะเปMนการ
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เปMนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน แต�
เนื่องจากในคราวประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปC 2556 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2556 สภาฯ ได�มี
มติเห็นชอบให�สมาชิกสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� เปMนคณะกรรมการ
แปรญัตติร�างข�อบัญญัติ จํานวน 3 คน ประกอบด�วย 

 1. นายปราโมทย&    เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 2  
 2. นายนพดล   เสียงแก�ว  สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 1  
 3. นายพนมกร   กันตังกุล  สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 1 

ดังนั้น  การพิจารณาวาระท่ีสอง  ให�กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว�ไม�น�อย
กว�ายี่สิบสี่ชั่ วโมงนับแต�สภาท�องถ่ินมีมติรับหลักการแห�งร� างข�อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ซ่ึงสภาฯ ได�มีมติรับหลักการแห�งร�างข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล�วเม่ือเวลา 14.30 น. ลําดับ
ต�อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  

นายสมพงศ&  ทองชู  เรียน ประธานสภาฯ กระผมขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต�อ 
สมาชิกสภา อบต.ม.3 คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 16–18 สิงหาคม 2561 ต้ังแต�เวลา 08.30 - 

เวลา 16.30 น. ณ ห�องประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
ประธาน    สมาชิกฯ ท�านใดมีข�อเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม�  
ประธาน    เม่ือไม�มีสมาชิกฯ  ท�านใดเสนอเปMนอ่ืน  ถือว�าสมาชิกฯ  ได�กําหนดระยะเวลา 

เสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 16 – 18 สิงหาคม 2561 
ต้ังแต�เวลา 08.30 น. - เวลา 16.30 น. ณ ห�องประชุมสภาองค&การบริหารส�วน
ตําบลกันตังใต� จึงขอให�สมาชิกฯ และผู�บริหารท่ีประสงค&จะแก�ไขหรือเพ่ิมเติมร�าง
ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 ให�ยื่นเสนอคํา
แปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ภายในระยะเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธาน สําหรับการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร�างข�อบัญญัติองค&การบริหารส�วนตําบล  

เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระท่ีสอง การแปร
ญัตติ และวาระท่ีสาม การลงมติ) ขอให�สมาชิกฯ ได�เสนอกําหนดวันประชุม 

นายสมพงศ&  ทองชู  เรียน ประธานสภาฯ กระผมขอเสนอกําหนดวันประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา 
สมาชิกสภา อบต.ม.3 ร�างข�อบัญญัติองค&การบริหารส�วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปC

งบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระท่ีสอง การแปรญัตติ และวาระท่ีสาม การลงมติ) 
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ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห�องประชุมสภาองค&การบริหาร
ส�วนตําบลกันตังใต� 

ประธาน    สมาชิกฯ ท�านใดมีข�อเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม� 
ประธาน    เม่ือไม�มีสมาชิกฯ เสนอเปMนอย�างอ่ืน  ผมขอนัดประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร�าง 

ข�อบัญญัติองค&การบริหารส�วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปC
งบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระท่ีสอง การแปรญัตติ และวาระท่ีสาม การลงมติ) 
ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห�องประชุมสภาองค&การบริหาร
ส�วนตําบลกันตังใต� โดยแต�งกายเครื่องแบบปกติกากี  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
3.2 พิจารณาอนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายประจําปC
งบประมาณ พ.ศ.2561 (กองสวัสดิการสังคม)  

ประธาน    ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ  เรียน ประธานสภาฯ กองสวัสดิการสังคมองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�  มี

ความประสงค&ขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�ายประจําปC
งบประมาณ พ.ศ.2561 หน�าท่ี 61 แผนงานสังคมสงเคราะห& งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห& งบลงทุน หมวดค�าครุภัณฑ& ครุภัณฑ&สํานักงาน 
จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 

 ข�อความเดิม  จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ จํานวน 30,600.-บาท เพ่ือจ�ายเปMน
ค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 20,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง (ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ&ของ
สํานักงบประมาณ) (แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปC เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ.2561 – 
2564) ยุทธศาสตร&ด�านการเมืองการบริหาร หน�า 1 ลําดับท่ี 1) 

 ขอแก�ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงเป:น  จัด ซ้ือเครื่องปรับอากาศ จํานวน 
30,600.-บาท เพ่ือจ�ายเปMนค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม�น�อยกว�า 20,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง (ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ&ของสํานักงบประมาณ)  (แผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ปC เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร&ด�านการเมือง
การบริหาร หน�า 1 ลําดับท่ี 1)    

 ข�อความเดิม  จัดซ้ือโตiะทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,900.-บาท เพ่ือจ�าย
เปMนค�าจัดซ้ือโตiะทํางาน เปMนโตiะไม�ขาเหล็ก  ขนาดกว�างไม�น�อยกว�า 80 ซม. 
ยาวไม�น�อยกว�า 1.50 ซม. สูงไม�น�อยกว�า 75 ซม. จํานวน 1 ตัว (ตามราคาท่ี
จําหน�ายท่ัวไปในท�องตลาด) (แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปC พ.ศ.2561 – 2564 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 แบบ ผ.08 หน�า 1 ลําดับท่ี 2) 

 ขอแก�ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงเป:น  จัดซ้ือโตiะทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 
3,900.-บาท เพ่ือจ�ายเปMนค�าจัดซ้ือโตiะทํางาน เปMนโตiะไม�ขาเหล็ก  ขนาดกว�าง
ไม�น�อยกว�า 80 ซม. ยาวไม�น�อยกว�า 1.50 เมตร สูงไม�น�อยกว�า 75 ซม. 
จํานวน 1 ตัว (ตามราคาท่ีจําหน�ายท่ัวไปในท�องตลาด) (แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปC 
พ.ศ.2561 – 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 แบบ ผ.08 หน�า 1 ลําดับท่ี 2) 

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีข�ออภิปรายหรือสอบถามขอเชิญครับ เม่ือไม�มีผมจะขอมติ 
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ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย

ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 รายการ
ข�างต�น โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จํานวน 10   ท�าน 
 2. ไม�อนุมัติ  จํานวน   -    ท�าน 
 3. งดอกเสียง  จํานวน   -    ท�าน   
ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีค�างพิจารณา 
    - ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี 5   ญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีเสนอใหม�   
    - ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีเรื่องปรึกษาหารือ หรือฝากปOญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�อง

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เม่ือไม�มีสมาชิกฯ ท�านใดจะปรึกษาหารือ ผมขอเชิญ
ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 4 ครับ 

นายทวีศักด์ิ  เกาะสมัน เรียน ประธานสภาฯ ผมมีข�อหารือและฝากปOญหาความเดือดร�อนของประชาชน
ให�คณะผู�บริหารได�พิจารณา ดังนี้ 
1. ผมได�คําถามจากประชาชนหมู�ท่ี 4 กรณีเรือประมงของประชาชนหมู�ท่ี 4 ไป
อับปาง ณ พ้ืนท่ีอําเภอหาดสําราญ เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2561 ไม�ทราบว�า อบต.
มีแนวทางจะช�วยเหลือได�บ�างหรือไม� 
2. โครงการก�อสร�างระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยต�นประดู� ผู�รับเหมา
ได�มีการตัดผ�าถนนปล�อยท้ิงไว� หากเกิดอุบัติเหตุจะทําอย�างไร 
3. ขอหารือกรณีโครงการต�อเติมขยายเขตถนนภายในตําบล โดยต�อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังอนามัยหมู�ท่ี 4 มีท�อระบายน้ํา 1 จุด หากมีการถม
ดินท�อจะสูงกว�าระดับน้ํา หารือว�าการปรับแบบแปลนลดระดับท�อลงมาเพ่ือเปMน
การระบายน้ําน�าจะดีกว�าครับ 

ประธาน    ขอเชิญกํานัน 
นางเย็นจิตร&  แซ�เลี้ยว เรียน ประธานสภาฯ ขอฝากเรื่องต�างๆ ดังนี้ 
กํานันตําบลกันตังใต� 1. ขอบคุณผู�บริหารและสมาชิกฯ สําหรับโครงการต�อเติมขยายเขตถนนภายใน

ตําบล โดยต�อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทางวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ซอยไส
ไหม ขอฝากเรื่องความคงทนถาวรด�วยค�ะ 

 2. การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน จิต
อาสาเข�าร�วมกิจกรรมอย�างพร�อมเพรียง ทําไมสมาชิกฯ เข�าร�วมกิจกรรมน�อย และ
การรายงานผลการดําเนินงาน ขอความร�วมมือให�มีการบรรยายภาพประกอบ โดย
มีกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ฯลฯ เข�าไปด�วย  

 3. การจัดทําปUายชื่อหมู�บ�าน น�าจะมีการจัดทําแผนท่ีชุมชนหรือแผนท่ีเดินดินของ
หมู�บ�าน โดยต้ังไว�ทางเข�าหมู�บ�าน เพ่ือให�ทราบถึงลักษณะและพ้ืนท่ีของหมู�บ�าน 

  ประธาน ขอเชิญนายกฯ  
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นายกฯ เรียน ประธานสภาฯ ผมขอตอบคําถามของกํานันและผู�ใหญ�บ�าน ดังนี้ 
 1. เรือประมงประสบเหตุอับปาง ทราบข�อมูลเบ้ืองต�นจากประมงอําเภอว�า เปMน

เรือท่ีไม�ได�จดทะเบียน ซ่ึงในการช�วยเหลือจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง หากเรือไม�ได�
จดทะเบียนก็ไม�อยู�ในระเบียบหรือหลักเกณฑ&ท่ีจะให�การช�วยเหลือได� แต�ขอให�
ทางผู�ใหญ�บ�านแจ�งหนังสือมายัง อบต. เพ่ือจะได�แจ�งให�คณะกรรมการช�วยเหลือ
ประชาชนของ อบต.กันตังใต� พิจารณาตามระเบียบ หลักเกณฑ&ทางราชการท่ี
เก่ียวข�องต�อไป 

 2. โครงการก�อสร�างระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยต�นประดู� จะได�
ประสานไปยังผู�รับจ�างให�ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข�องต�อไป 

 3. การจัดกิจกรรมจิตอาสา อบต.ได�จัดส�งแผนดําเนินงานไปยังหมู�บ�าน และ
สมาชิกฯ ทุกครั้ง ก็ขอความร�วมมือเข�าร�วมกิจกรรมโดยพร�อมเพรียงกันด�วย 

 4. การจัดทําปUายชื่อหมู�บ�าน โดยเฉพาะการจัดทําแผนท่ีชุมชนหรือแผนท่ีเดินดิน 
เนื่องจากมีข�อจํากัดด�านงบประมาณในโอกาสต�อไปจะดําเนินการให� 

 และสุดท�ายขอแจ�งข�าวดีให�สมาชิกฯ ทราบว�า ผมได�รับการพิจารณาคัดเลือกเปMน
พ�อดีเด�น ประจําปC 2561 โดยเดินทางไปรับโล�เกียรติคุณในช�วงเดือน ธันวาคม 
2561 ณ สโมสรทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร  

ประธาน สมาชิกมีเรื่องจะปรึกษาหรือฝากปOญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�องประชาชนอีก 
 หรือไม�  เม่ือไม�มีผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีเข�าประชุมในวันนี้ ขอป_ดประชุม 
เลิกประชุม เวลา 15.10 น. 
 
 (ลงชื่อ)                                ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวอรพินท&  บุษบา) 
            เลขานุการสภา อบต.กันตังใต� 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร�อยแล�ว 
 
    (ลงชื่อ)                                ประธานกรรมการ 
                (นายอัศวิน  นาวาเดช) 
         สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5 
 

(ลงชื่อ)                                กรรมการ    (ลงชื่อ)                                กรรมการ 
            (นายจํานูญ  ทองชู)                                             (นายพนมกร  กันตังกุล) 
    สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2                             สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 1 
 

สภาได�รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล�ว เม่ือคราวประชุมสภา   สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป� 2561 
ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2561. 
 

(ลงชื่อ)                               . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต� 



รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป  2561 

ครั้งท่ี 2/2561 
วันท่ี 24 สิงหาคม 2561 

เวลา  10.00 น. 
ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 

 
ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายประทีป   ทองชู ประธานสภา อบต.กันตังใต� สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3 
2. นายนพดล  เสียงแก�ว รองประธานสภา อบต.กันตังใต� สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 1 
3. นางสาวอรพินท&   บุษบา เลขานุการสภา อบต.กันตังใต�  
4. นายพนมกร   กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 1  
5. นายจํานูญ   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2  
6. นายปราโมทย&  เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2  
7. นายสมพงศ&   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 3  
8. นายพานิช  มีเล็ก สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 4  
9. นายอุดม  แซ�เลี้ยว สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5  

10. นายอัศวิน   นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5  
11. นายสุทัศน&  ทับเท่ียง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 6  

 

ผู�ไม�มาประชุม 
  

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายณรงค&  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 6 ลาปVวย 

 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายกิตติ   กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต�  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
3. นายวิรวัฒน&   หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  
4. นายปรีชา   นุ�นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�   
5. นายธีระศักด์ิ  หวอตะเห นักจัดการงานท่ัวไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 เลขานุการสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯ ผู�มาประชุม เม่ือมีผู�มา
ประชุมครบองค&ประชุม จึงได�เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยประชุม 

สามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปC 2561 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 
ประธาน ตามสําเนารายงานการประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยประชุม

สามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปC 2561 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ท่ีได�ส�งให�ท�าน
แล�วนั้น โปรดได�ตรวจความถูกต�องด�วย มีผู�ใดจะแก�ไขเพ่ิมเติมบ�างหรือไม� 

ประธาน เม่ือไม�มีการแก�ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว�าท่ีประชุมให�การรับรอง 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติท่ีเสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 

3.1 พิจารณาอนุมัติกันเงินค�าปรับปรุง/ ดัดแปลง รถบรรทุก 6 ล�อ หมายเลข
ทะเบียน 80-6742 ตรัง เปMนรถกระเช�า ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณี
มิได�ก�อหนี้ผูกพัน  

ประธาน    ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ เรียน ประธานสภาฯ กองช�างองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� มีความประสงค&

ขอขออนุมัติกันเงินค�าปรับปรุง/ดัดแปลง รถบรรทุก 6 ล�อ หมายเลขทะเบียน 
80-6742 ตรัง เปMนรถกระเช�า ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได�ก�อหนี้
ผูกพัน จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 
ด�วยองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�  ได�ต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําปC 
พ.ศ.2561 ของกองช�าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค�าครุภัณฑ& ประเภทค�าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ& ค�าปรับปรุง/ดัดแปลง รถบรรทุก 6 ล�อเปMนรถกระเช�า 
ทะเบียน  80- 6742 ตรัง บัดนี้ใกล�สิ้นปCงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 แล�ว การ
จัดซ้ือจัดจ�างครุภัณฑ&ดังกล�าวไม�สามารถก�อหนี้ผูกพันทันภายในงบประมาณ 
กองช�าง จึงขออนุมัติกันเงินค�าปรับปรุง/ดัดแปลง รถบรรทุก 6 ล�อเปMนรถ
กระเช�า ทะเบียน   80- 6742 ตรัง เปMนเงิน 1,800,0๐๐ บาท (หนึ่งล�าน
แปดแสนบาทถ�วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน การ
เบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค&กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ ข�อ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ�าย หมวด
ค�าครุภัณฑ&ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ยังมิได�ก�อหนี้ผูกพัน แต�มีความจําเปMนจะต�อง
ใช�จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก ให�องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงิน
ต�อสภาท�องถ่ินได�อีกไม�เกินระยะเวลาหนึ่งปC 

ประธาน สมาชิกท�านใดมีข�ออภิปรายหรือสอบถาม ขอเชิญครับ  
ประธาน เม่ือไม�มีสมาชิกท�านใดสอบถาม ผมขอใช�สิทธิสมาชิก หมู�ท่ี 3 ขอสอบถามว�าการ

ท่ีเรานํารถบรรทุก 6 ล�อ ไปปรับปรุงดัดแปลงเปMนรถกระเช�า โดยใช�งบประมาณ 
1,800,000.-บาท ผมว�าเราน�าจะจัดซ้ือรถกระเช�าคันใหม�ดีกว�า มีความคุ�มค�า
กว�า ส�วนรถบรรทุก 6 ล�อ ก็น�าจะไว�ใช�งานดังเดิม 

นายกฯ เรียน ประธานสภาฯ รายการปรับปรุง/ ดัดแปลง รถบรรทุก 6 ล�อหมายเลข
ทะเบียน 80-6742 ตรัง เปMนรถกระเช�า  
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รายการดังกล�าวได� ต้ั งจ�ายไว� ในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปC
งบประมาณ พ.ศ.2561 ซ่ึงสภาฯ ได�ให�ความเห็นชอบไปแล�ว ซ่ึงขณะนี้อยู�
ระหว�างการดําเนินการลงประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ�างในระบบ e-GP คาดว�า
น�าจะก�อหนี้ผูกพันไม�ทันในปCงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงนําเรื่องนี้เข�าสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติกันเงินค�าปรับปรุง/ ดัดแปลง รถบรรทุก 6 ล�อ หมายเลขทะเบียน 
80-6742 ตรัง เปMนรถกระเช�า ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิได�ก�อหนี้
ผูกพัน ซ่ึงเปMนอํานาจการพิจารณาอนุมัติของสภาฯ  

ประธาน    สมาชิกท�านใดมีข�อสอบถามอีกหรือไม� เม่ือไม�มี ผมขอมติ 
ประธาน  สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติกันเงินค�าปรับปรุง/ ดัดแปลง รถบรรทุก 6 ล�อ 

หมายเลขทะเบียน 80-6742 ตรัง เปMนรถกระเช�า ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.
2561 กรณีมิได�ก�อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จํานวน   9   ท�าน 
 2. ไม�อนุมัติ  จํานวน   -    ท�าน 
    3. งดอกเสียง  จํานวน   1   ท�าน (ประธานสภาฯ)    
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีค�างพิจารณา 
    4.1 พิจารณาร�างข�อบัญญัติองค&การบริหารส�วนตําบล  เรื่อง  งบประมาณราย 
    จ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  (วาระท่ีสอง/การแปรญัตติ)  
ประธาน ตามมติท่ีประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 

3 ประจําปC 2561 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห�อง
ประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�  สภาฯ มีมติรับหลักการแห�งร�าง
ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระท่ีหนึ่ง 
ข้ันรับหลักการแห�งร�างข�อบัญญัติในเวลา 14.30 น. โดยได�แต�งต้ังคณะกรรมการ
แปรญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปC พ.ศ.2562 เพ่ือรวบรวมคํา
แปรญัตติและพิจารณารายละเอียดแห�งร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปC  พ.ศ.2562 โดยให�ผู� เสนอคําแปรญัตติ เสนอคําแปรญัตติต�อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 16 – 18 สิงหาคม 2561 ต้ังแต�เวลา 08.30 - 
16.30 น. ณ ห�องประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
คณะกรรมการแปรญัตติได�ประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติแห�งร�างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร�อยแล�ว เม่ือ
วันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ปรากฏว�า ไม�มีผู�บริหารท�องถ่ิน หรือมีสมาชิกสภาฯ 
ท�านใดเสนอคําแปรญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ 
พ.ศ.2562 คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติให�คงร�างเดิม ตามท่ีนายกองค&การ
บริหารส�วนตําบลกันตังใต�ได�เสนอ และท่ีประชุมได�รับหลักการไว�แล�ว 

ประธาน ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายนพดล  เสียงแก�ว เรียน ท�านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามท่ี  สภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�  ได�มอบหมายให�กรรมการแปร

ญัตติพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕62 นั้น 
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บัดนี้  กรรมการแปรญัตติพิจารณาแล�ว  มีผลดังนี้ 

 ข�อ ๑. คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ�าย    ไม�มีผู�แปรญัตติ  ไม�มีการแก�ไข 
    ข�อ ๒. บันทึกหลักการและเหตุผล   ไม�มีผู�แปรญัตติ      ไม�มีการแก�ไข 
    ข�อ ๓. งบประมาณรายจ�าย       ไม�มีผู�แปรญัตติ      ไม�มีการแก�ไข 
    ข�อ ๔. รายละเอียดงบประมาณ   ไม�มีผู�แปรญัตติ      ไม�มีการแก�ไข 

ท้ังนี้   กรรมการแปรญัตติมีความเห็นว�าร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ขององค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมควร
นําเสนอสภาองค&การบริหารส�วนตําบล เพ่ือพิจารณาลงมติให�ตราเปMนข�อบัญญัติ
องค&การบริหารส�วนตําบลต�อไป 

ประธาน    เม่ือประธานกรรมการแปรญัตติ ได�รายงานการแปรญัตติร�างข�อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 ให�สภาฯ ทราบแล�ว ปรากฏ
ว�า ไม�มีผู�บริหารท�องถ่ิน หรือมีสมาชิกสภาฯ ท�านใดเสนอคําแปรญัตติร�าง
ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562คณะกรรมการ
แปรญัตติ  จึงมีมติให�คงร�างเดิม ตามท่ีนายกองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�ได�
เสนอ และท่ีประชุมได�รับหลักการไว�แล�ว เปMนอันว�าในวาระท่ีสองไม�มีการขอแปร
ญัตติร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 แต�
อย�างใด จึงเสนอให�ท่ีประชุมพิจารณาว�าจะลงมติเปMนอย�างอ่ืนหรือไม� เม่ือไม�มีผม
ขอมติ 

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นด�วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ ให�ยืนยันตามร�าข�อบัญญัติ
องค&การบริหารส�วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.
2562 ให�คงร�างเดิม ตามท่ีนายกองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�ได�เสนอ และ
ท่ีประชุมได�รับหลักการไว�แล�ว โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม มีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ  จํานวน    10  เสียง 
 2. ไม�เห็นชอบ  จํานวน      -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน      -   เสียง  
ประธาน เม่ือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ ให�ยืนยันตามร�าง

ข�อบัญญัติองค&การบริหารส�วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปC
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให�คงร�างเดิม ตามท่ีนายกองค&การบริหารส�วนตําบล
กันตังใต�ได�เสนอ และท่ีประชุมได�รับหลักการไว�แล�ว สําหรับการพิจารณาร�าง
ข�อบัญญัติองค&การบริหารส�วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปC
งบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระท่ีสาม/การลงมติ) ไม�มีการอภิปราย ขอให�สมาชิกฯ 
ได�เสนอว�าจะมีการประชุมในวันและเวลาใด 

นายอุดม  แซ�เลี้ยว เรียน ประธานสภาฯ สําหรับการพิจารณาร�างข�อบัญญัติองค&การบริหารส�วนตําบล  
สมาชิกสภา อบต.ม.5 เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระท่ีสาม/การลง

มติ) ผมขอเสนอให�มีการประชุมในวันนี้อย�างต�อเนื่องในระเบียบวาระท่ี 4.2 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีข�อเสนอเปMนอ่ืนหรือไม� เม่ือไม�มีผมขอมติ 
 
 



- 5- 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นชอบให�มีการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร�างข�อบัญญัติ

องค&การบริหารส�วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.
2562 (วาระท่ีสาม/การลงมติ) ในวันนี้อย�างต�อเนื่องในระเบียบวาระท่ี 4.2 โปรด
ยกมือ 

มติท่ีประชุม มีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ  จํานวน    10  เสียง 
 2. ไม�เห็นชอบ  จํานวน      -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน      -   เสียง  
    4.2 พิจารณาร�างข�อบัญญัติองค&การบริหารส�วนตําบล เรื่อง งบประมาณราย 
    จ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  (วาระท่ีสาม/การลงมติ)  
ประธาน ต�อไปจะเข�าสู�การพิจารณาร�างข�อบัญญัติองค&การบริหารส�วนตําบล เรื่อง 

งบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระท่ีสาม/การลงมติ) ซ่ึง
การพิจารณาร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 
ในวาระท่ีสาม ไม�มีการอภิปราย ให�ท่ีประชุมลงมติว�าจะให�ตราเปMนข�อบัญญัติ
องค&การบริหารส�วนตําบลหรือไม� 

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นชอบให�ตราเปMนข�อบัญญัติองค&การบริหารส�วนตําบล เรื่อง  
 งบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม มีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ  จํานวน     10  เสียง 
 2. ไม�เห็นชอบ  จํานวน       -   เสียง 
 3. งดออกเสียง  จํานวน       -   เสียง   
ประธาน ท่ีประชุมได�มีมติเห็นชอบให�ตราร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายฯ ท่ีผู�บริหาร 
 เสนอเปMนข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 
 เสนอนายอําเภอเพ่ืออนุมัติตามระเบียบต�อไป 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติร�างข�อบัญญัติท่ีเสนอใหม�   
    - ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีเรื่องปรึกษาหารือ หรือฝากปOญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�อง

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ขอเชิญครับ 
ประธาน ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ เรียน ประธานสภาฯ ผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท�านท่ีให�ความเห็นชอบ

ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยผมจะใช�
จ�ายงบประมาณโดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล และบริหารงบประมาณตาม
แผนการดําเนินงาน (โดยใช�สูตร 3 – 6 – 3 คือ เตรียมแผนดําเนินงาน, 
ดําเนินการ และสรุปผล) และผลการประเมิน LPA ประจําปC 2561 อบต.
กันตังใต� อยู�ในลําดับท่ี 8 ถือว�าเปMนการพัฒนาท่ีดีข้ึนกว�าเดิม และเรื่องสุดท�าย 
คือ มีอดีตข�าราชการครูมาประสานว�า ในอนาคตจะมีการจัดต้ังโรงงานผลิตน้ํา
ยางพาราเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ&ยางในเขตพ้ืนท่ีตําบลกันตังใต� ซ่ึงหากมีการมา
ดําเนินการจริงก็ต�องดูระเบียบท่ีเก่ียวข�องให�เรียบร�อยก�อนจะมีการก�อสร�าง 
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ประธาน ขอเชิญสมาชิกฯ หมู�ท่ี 5 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ประธานสภาฯ ในนามสมาชิกฯ ขอความร�วมมือจากสมาชิกฯ ทุกท�าน 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 หาก อบต.กันตังใต� มีการจัดกิจกรรมต�างๆ ขอให�สมาชิกฯ ทุกท�าน ได�เข�าร�วม

กิจกรรมกันอย�างพร�อมเพรียง เพราะสภาฯ ได�อนุ มั ติร� างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําปCเพ่ือให�ผู�บริหารได�บริหารงบประมาณตาม
ข�อบัญญัติฯ ดังนั้น สมาชิกฯ ต�องเข�าร�วมกิจกรรมด�วย และอีกเรื่อง คือ การ
เข�ารับการอบรมในเรื่องต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับสมาชิกฯ เพ่ือเปMนการพัฒนา
ความรู�ของสมาชิกฯ ขอบคุณครับ 

ประธาน ขอเชิญรองนายกฯ 
นายวิรวัฒน&  หมาดหวา เรียน ประธานสภาฯ ผมเห็นด�วยกับท�านอัศวิน เพราะการอบรมหาความรู�นั้น 
รองนายก อบต.คนท่ี 2  เปMนเรื่องสําคัญ เพราะปOจจุบันรัฐบาล คสช. ได�มีการเปลี่ยนแปลงแก�ไขข�อ

ระเบียบ กฎหมายในหลายเรื่อง หากไม�ได�เข�ารับการอบรมก็อาจจะเสียโอกาส
ได� ซ่ึงทางคณะผู�บริหาร พร�อมท่ีจะเข�ารับการอบรมกับสมาชิกฯ ในทุก
โครงการเพ่ือเปMนการรับรู�ข�อมูลกันท้ังสองฝVายและเปMนการสร�างทีมงานด�วย 
ขอบคุณครับ 

ประธาน สําหรับการเข�ารับการอบรมของสมาชิกฯ ในหลักสูตรต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ผมใน
ฐานะประธานสภาฯ พร�อมท่ีจะเซ็นต&บันทึกความประสงค&ของสมาชิกฯ ไปยัง
ผู�บริหาร เพ่ือแจ�งความประสงค&และสอบถามงบประมาณว�ามีงบประมาณ
เพียงพอเข�าอบรมหรือไม� ซ่ึงตรงนั้นเปMนอํานาจของผู�บริหารครับ 

ประธาน สมาชิกมีเรื่องจะปรึกษาหรือฝากปOญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�องประชาชนอีก
หรือไม�  เม่ือไม�มีผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีเข�าประชุมในวันนี้ ขอป_ดประชุม  

เลิกประชุม เวลา 11.00 น. 
 
 (ลงชื่อ)                                ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวอรพินท&  บุษบา) 
            เลขานุการสภา อบต.กันตังใต� 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร�อยแล�ว 

 
 

    (ลงชื่อ)                                ประธานกรรมการ 
                (นายอัศวิน  นาวาเดช) 
         สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5 
 
(ลงชื่อ)                                กรรมการ    (ลงชื่อ)                                กรรมการ 
            (นายจํานูญ  ทองชู)                                             (นายพนมกร  กันตังกุล) 
    สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2                             สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 1 
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สภาได�รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล�ว เม่ือคราวประชุมสภา     สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป� 
2561 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2561. 

 
 

(ลงชื่อ)                               . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป  2561 

วันท่ี 28 กันยายน 2561 
เวลา  10.00 น. 

ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
 

ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายประทีป   ทองชู ประธานสภา อบต.กันตังใต� สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3 
2. นายนพดล  เสียงแก�ว รองประธานสภา อบต.กันตังใต� สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 1 
3. นางสาวอรพินท&   บุษบา เลขานุการสภา อบต.กันตังใต�  
4. นายพนมกร   กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 1  
5. นายปราโมทย&  เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2  
6. นายสมพงศ&   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 3  
7. นายพานิช  มีเล็ก สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 4  
8. นายอุดม  แซ�เลี้ยว สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5  
9. นายอัศวิน   นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5  

10. นายรณรงค&  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 6  
11. นายสุทัศน&  ทับเท่ียง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 6  

 

ผู�ไม�มาประชุม 
  

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายจํานูญ  ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2 ลาปVวย 

 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายกิตติ   กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต�  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
3. นายวิรวัฒน&   หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  
4. นายปรีชา   นุ�นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�   
5. นางสุภา  กันตังกุล ผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 1  
6. นายสมพล  อุปมัยรัตน& ผู�อํานวยการกองช�าง  
7. นายธีระศักด์ิ  หวอตะเห นักจัดการงานท่ัวไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 เลขานุการสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯ ผู�มาประชุม เม่ือมีผู�มา
ประชุมครบองค&ประชุม จึงได�เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
    - ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยประชุม 

สามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปC 2561 ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 
ประธาน ตามสําเนารายงานการประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยประชุม

สามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปC 2561 ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 
ท่ีได�ส�งให�ท�านแล�วนั้น โปรดได�ตรวจความถูกต�องด�วย มีผู�ใดจะแก�ไขเพ่ิมเติมบ�าง
หรือไม� 

ประธาน เม่ือไม�มีการแก�ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว�าท่ีประชุมให�การรับรอง 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติท่ีเสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 

3.1 พิจารณาอนุมัติกันเงินโครงการก�อสร�างศาลาเอนกประสงค& เกาะเนรมิต หมู�
ท่ี 1 ตําบลกันตังใต� ประมาณการต้ังไว� 200,000.-บาท กรณีมิได�ก�อหนี้ผูกพัน 

ประธาน    ขอเชิญนายกฯ  
นายกฯ เรียน ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน สําหรับการขออนุมัติกันเงิน

โครงการก�อสร�างศาลาเอนกประสงค& เกาะเนรมิต หมู�ท่ี 1 ตําบลกันตังใต� อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการก�อสร�างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด
กว�าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พร�อมปOกปUายโครงการชั่วคราว 1 ปUาย และ
ปOกปUายโครงการถาวร 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลนขอองค&การบริหารส�วน
ตําบลกันตังใต� ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน ประมาณการต้ังไว� 200,000.-บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต� ปC 2561 – 2564) ยุทธศาสตร&การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจและการท�องเท่ียว ลําดับท่ี 2 หน�า 86) กรณีมิได�ก�อหนี้ผูกพัน 
เหตุผลเพราะ  การดําเนินการเก่ียวกับแบบแปลนงานก�อสร�างดังกล�าว 
จําเปMนต�องมีแบบรูปรายการงานก�อสร�างท่ีผ�านการรับรองจากผู�ได�รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพและจําเปMนต�องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ดําเนินการด�วย ซ่ึงขณะนี้อยู�ระหว�างการรับรองจากผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ และอาจจะไม�แล�วเสร็จได�ทันตามระยะเวลาประจําปCงบประมาณ พ.ศ.
2561 และเพ่ือให�เปMนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
หมวด ๕ ข�อ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ�าย หมวดค�าครุภัณฑ&ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ยัง
มิได�ก�อหนี้ผูกพัน แต�มีความจําเปMนจะต�องใช�จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก ให�องค&กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงินต�อสภาท�องถ่ินได�อีกไม�เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปCครับ 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ ได�ชี้แจง ข�อ 3.2 แล�วจะให�สมาชิกฯ ได�อภิปรายหรือสอบถามใน
ประเด็นข�อสงสัยในคราวเดียวกันก�อนท่ีจะมีการลงมติครับ 
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 3.2 พิจารณาอนุมัติกันเงินโครงการก�อสร�างห�องน้ํา – ส�วม  สะพานท�าเทียบเรือ

มะตัง หมู�ท่ี 4 ตําบลกันตังใต� ประมาณการต้ังไว� 77,000.-บาท กรณีมิได�ก�อหนี้
ผูกพัน 

ประธาน ขอเชิญนายกฯ 
นายกฯ เรียน ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน สําหรับการขออนุมัติกันเงิน

โครงการก�อสร�างห�องน้ํา – ส�วม สะพานท�าเทียบเรือมะตัง หมู�ท่ี 4 ตําบลกันตังใต� 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการก�อสร�างห�องน้ํา-ส�วมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จํานวน 1 หลัง ปOกปUายโครงการชั่วคราว 1 ปUาย 
รายละเอียดตามแบบแปลนขอองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ระยะเวลา
ดําเนินการ 60 วัน ประมาณการต้ังไว� 77,000.-บาท (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.
กันตังใต� ปC 2561 – 2564) ยุทธศาสตร&การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค ลําดับท่ี 1 หน�า 1) กรณีมิได�ก�อหนี้ผูกพัน 
เหตุผลเพราะ  การดําเนินการเก่ียวกับแบบแปลนงานก�อสร�างดังกล�าว 
จําเปMนต�องมีแบบรูปรายการงานก�อสร�างท่ีผ�านการรับรองจากผู�ได�รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพและจําเปMนต�องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ดําเนินการด�วย ซ่ึงขณะนี้อยู�ระหว�างการรับรองจากผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ และอาจจะไม�แล�วเสร็จได�ทันตามระยะเวลาประจําปCงบประมาณ พ.ศ.
2561 และเพ่ือให�เปMนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
หมวด ๕ ข�อ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ�าย หมวดค�าครุภัณฑ&ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ยัง
มิได�ก�อหนี้ผูกพัน แต�มีความจําเปMนจะต�องใช�จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก ให�องค&กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงินต�อสภาท�องถ่ินได�อีกไม�เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปC ซ่ึงการดําเนินการท้ัง 2 โครงการข�างต�นจําเปMนต�องให�วิศวกร
รับรองแบบแปลนการก�อสร�างก�อนท่ีจะมีการหาผู�รับจ�างมาดําเนินโครงการ  

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีข�ออภิปรายหรือสอบถาม ขอเชิญครับ 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท�านประธานสภาฯ กระผมมีข�อสอบถามในประเด็นของการรับรองแบบ 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 แปลนของวิศวกรว�ามีค�าใช�จ�ายหรือไม� 
ประธาน ขอเชิญผู�อํานวยการกองช�าง 
นายสมพล  อุปมัยรัตน& เรียน ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท�านครับ ผมขอชี้แจงในประเด็น 
ผู�อํานวยการกองช�าง ดังกล�าวว�า ตามระเบียบการก�อสร�างท่ีเปMนโครงการก�อสร�างต�องเซ็นรับรองแบบ

โดยวิศวกรก�อสร�าง ซ่ึงงบประมาณ 2562 ได�ต้ังงบประมาณค�ารับรองแบบของ
วิศวกรไว�แล�ว 

นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท�านประธานสภาฯ ผมขอสอบถามเพ่ิมเติมว�า 2 โครงการท่ีขออนุมัติกันเงิน 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 กรณีมิได�ก�อหนี้ผูกพัน ไม�ทราบว�าเม่ือไหร�จะได�การรับรองจากวิศวกร 
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นายสมพล  อุปมัยรัตน& เรียน ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท�านครับ ผมขอชี้แจงว�าท้ัง 2   
ผู�อํานวยการกองช�าง โครงการข�างต�น วิศวกรเซ็นรับรองแบบแปลนหมดแล�ว แต�การจัดซ้ือจัดจ�างยังไม�

ทัน วิศวกรเซ็นให�เม่ือวันจันทร&ท่ีผ�านมาคาดว�าภายในเดือนหน�าน�าจะมีการจัดซ้ือ
จัดจ�างท้ัง 2 โครงการครับ 

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีข�อสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม� เม่ือไม�มีผมขอมติเปMนราย
โครงการ 

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติกันเงิน 3.1 โครงการก�อสร�างศาลาเอนกประสงค& 
เกาะเนรมิต หมู�ท่ี 1 ตําบลกันตังใต� ประมาณการต้ังไว� 200,000.-บาท กรณี
มิได�ก�อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จํานวน   9   ท�าน 
 2. ไม�อนุมัติ  จํานวน   -    ท�าน 
    3. งดอกเสียง  จํานวน   1   ท�าน (ประธานสภาฯ) 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดเห็นควรอนุมัติกันเงิน 3.2 โครงการก�อสร�างห�องน้ํา – ส�วม  

สะพานท�าเทียบเรือมะตัง หมู�ท่ี 4 ตําบลกันตังใต� ประมาณการต้ังไว� 77,000.-
บาท กรณีมิได�ก�อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   มีมติ ดังนี้ 
 1. อนุมัติ  จํานวน   9   ท�าน 
 2. ไม�อนุมัติ  จํานวน   -    ท�าน 
    3. งดอกเสียง  จํานวน   1   ท�าน (ประธานสภาฯ) 
ประธาน 3.3 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�ร�วมเปMน

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
จํานวน 2 คน (กรณีครบวาระ) 

นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท�านประธานสภาฯ ก�อนท่ีจะมีการเลือกสมาชิกสภาองค&การบริหารส�วน 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ตําบลกันตังใต�ร�วมเปMนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การ

บริหารส�วนตําบลกันตังใต� ผมขอทราบบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพว�ามีหน�าท่ีอะไรบ�าง 

ประธาน ผมขอเชิญท�านปลัดฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�ชี้แจงครับ 

นางสาวอรพินท&  บุษบา เรียน ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท�าน ขอชี้แจงประเด็นของนายอัศวิน  
ปลัด อบต. สมาชิกฯ หมู� ท่ี 5 ถึงบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพว�ามีหน�าท่ีอะไรบ�าง ก�อนอ่ืนของทําความเข�าใจว�า กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเปMนองค&กรจัดต้ังข้ึนเพ่ือรองรับงบประมาณจาก สํานักงาน สปสช.เขต 
12 สงขลา โดยองค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินสมทบงบประมาณร�อยละ 30 มี
หน�าท่ีเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ กิจกรรมให�เปMนไปตาม
วัตถุประสงค&ของกองทุน สนับสนุนส�งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน�วย
บริการหรือสถานบริการในพ้ืนท่ี เน�นการสร�างเสริมสุขภาพ การปUองกันโรค การ
ฟuvนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกท่ีจําเปMนต�อสุขภาพ
และการดํารงชีวิตเพ่ือให�กลุ�มแม�และเด็ก กลุ�มผู�สูงอายุ กลุ�มคนพิการ  
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กลุ�มผู�ประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยงและกลุ�มผู�ปVวยโรคเรื้อรังท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี สามารถ
เข�าถึงบริการสาธารณสุขได�อย�างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงท่ีผ�านมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�มีการประชุมปC
ละ 4 ครั้ง ในโอกาสต�อไปจะสรุปผลการดําเนินการท้ังปCงบประมาณให�สภาฯ 
ทราบ ในฐานะผู�อนุมัติงบประมาณสมทบร�อยละ 30 เข�ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 

ประธาน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพมีท่ีมาจากหลายภาคส�วน เช�น 
ผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ อสม. โดยมีปลัด อบต.
เปMนเลขานุการกองทุนฯ ซ่ึงจะมีคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพอีกครั้ง 

นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท�านประธานสภาฯ จากท่ีได�มีการชี้แจงถึงบทบาทหน�าท่ีและท่ีมาของ 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 คณะกรรมการกองทุนฯ แล�วผมมองว�ากองทุนฯ ยังไม�มีความคืบหน�าท่ี

เท�าท่ีควร ไม�สามารถขับเคลื่อนได�อย�างเต็มท่ี กิจกรรมบางโครงการได�
ดําเนินการไปแล�ว แต� เราในฐานะสมาชิกฯ ยังไม�ทราบว�าเขาทําอะไร 
งบประมาณจากไหนก็ไม�รู� ส�วนใหญ�ผู�เข�าร�วมโครงการทราบว�าผู�ใหญ�บ�านจัด
โครงการ งบประมาณของหมู�บ�าน จึ งอยากให� มันชัดเจนถึงท่ีมาของ
งบประมาณว�าโครงการท่ีจัดเปMนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.กันตังใต� กองทุนหลักประกันสุขภาพทํางานเปรียบเสมือนการป_ดทอง
หลังพระ จึงต�องการเห็นการสร�างบทบาทของกองทุนฯ ข้ึนมาเพ่ือให�ผู�เข�าร�วม
กิจกรรม หรือประชาชนท่ัวไป ได�รับทราบ 

ประธาน ผมขอเรียนว�าการพิจารณาอนุมัติโครงการ ซ่ึงในการพิจารณาไม�ได�อนุมัติทุก
โครงการตามท่ีมีการเสนอโครงการเข�ามา คณะกรรมการจะคําถึงว�าโครงการ
ดังกล�าวสอดคล�องกับหลักเกณฑ&ของกองทุนฯ หรือไม� หากไม�สอดคล�อง หรือ
โครงการใดท่ีซํ้าซ�อนก็ตกไป หรือโครงการไหนท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณมากเกินไปก็ตัดงบประมาณลง เปMนต�น 

นายกฯ เรียน ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท�าน ผมในฐานะประธานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.กันตังใต� ขอเรียนว�าการจัดสรรงบประมาณของ
กองทุนฯ นั้น สํานักงาน สปสช.เขต 12 สงขลา จัดสรรงบประมาณตาม
จํานวนประชากรและคูณ 40.-บาท/คน แล�วองค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินสบ
ทบงบประมาณร�อยละ 30 เง่ือนไขต�องกระจายให�ครอบคลุมต้ังแต�วัยเด็กถึง
วัยผู�สูงอายุ โครงการต�องสอดคล�องกับสุขภาพและสิ่งแวดล�อม เช�น โครงการ
ดูแลผู�ปVวยติดเตียง โครงการปUองกันโรคเท�า มือ ปาก หรือโครงการบริหาร
จัดการขยะ บางโครงการก็มีการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง บางโครงการก็เปMน
โครงการท่ีดําเนินการปCเดียวเสร็จ เปMนต�น  

นายวิรวัฒน&  หมาดหวา เรียน ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผมขอเสริมท�านนายกฯ เรื่อง 
รองนายก อบต.คนท่ี 2 งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประเด็นหลักเก่ียวกับการดูแลด�าน

สุขภาพของทุกกลุ�มวัย เรื่องเก่ียวกับชุมชน เช�น โครงการเข�าสุนัตหมู� เดิมที
โครงการดังกล�าวไม�สามารถต้ังงบประมาณเบิกจ�ายจากงบประมาณของ อบต.
ได�  
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แต�สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ได�  เพราะมีหนังสือ  

 สั่งการมาอย�างชัดเจนว�ากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ สามารถอนุมัติโครงการ
และเบิกจ�ายงบประมาณเข�าสุนัตหมู�ได�โดยไม�ผิดระเบียบการเบิกจ�าย และขอ
ความร�วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน เข�าร�วมกิจกรรมของ อบต.ท่ีจัดข้ึนด�วย 
เพราะท่ีผ�านมาส�วนใหญ�มีแต�ผู�นําฝVายปกครองท�องท่ีท่ีเข�าร�วมกิจกรรม และ
ขอขอบคุณทุกท�านมา ณ โอกาสนี้  

นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท�าน ผมไม�มีเจตนาท่ีจะก�าวล�วง  
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ผมขอฝากให�คณะกรรมการรู�จักบทบาทหน�าท่ี โครงการไหนท่ีสามารถต�อยอด

ได�ก็ขอให�ต�อยอดต�อไป งบประมาณจาก อบต.ท่ีผ�านมาชาวบ�านไม�ทราบ 
สมาชิกสภาฯ ไม�ทราบ อนามัยทําอะไรเราก็ไม�ทราบ นี่ คือหน�า ท่ีของ
คณะกรรมการว�าทําอย�างไรให�ชาวบ�านทราบว�านี่เปMนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.กันตังใต� 

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีข�อสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม�  เม่ือไม�มีผมขอให�
สมาชิกฯ ได�เสนอสมาชิกฯ ร�วมเปMนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� จํานวน 2 คน (กรณีครบวาระ) 

ประธาน ขอเชิญเสนอสมาชิกฯ เปMนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การ
บริหารส�วนตําบลกันตังใต� ลําดับท่ี 1 

นายสมพงศ&  ทองชู เรียน ท�านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายอัศวิน นาวาเดช สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 5 
สมาชิกสภา อบต.ม.3 พร�อมผู�รับรองประกอบด�วย นายพนมกร กันตังกุล สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 1, นาย

ปราโมทย& เครือสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 2 และนายพานิช มีเล็ก สมาชิกสภาฯ 
หมู�ท่ี 4 

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดจะเสนอสมาชิกฯ เปMนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ลําดับท่ี 1 อีกหรือไม� เม่ือไม�มี 

ประธาน ขอเชิญเสนอสมาชิกฯ เปMนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การ
บริหารส�วนตําบลกันตังใต� ลําดับท่ี 2 

นายพนมกร  กันตังกุล เรียน ท�านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายสมพงศ&  ทองชู สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต.ม.1 พร�อมผู�รับรองประกอบด�วย นายนพดล เสียงแก�ว รองประธานสภาฯ,นายอัศวิน  

นาวาเดช สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 5 และนายณรงค&  ศรีประไพ สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 6 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดจะเสนอสมาชิกฯ เปMนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� คนท่ี 2 อีกหรือไม�  
ประธาน เม่ือไม�มีผมถือว�าท่ีประชุมมีมติเปMนเอกฉันท& และผมขอสรุปรายชื่อบุคคลท่ี

สมาชิกฯ เสนอร�วมเปMนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การ
บริหารส�วนตําบลกันตังใต� จํานวน 2 คน (กรณีครบวาระ) ดังนี้ 
1. นายอัศวิน  นาวาเดช  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 5 และ 
2. นายสมพงศ&  ทองชู  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 3  

ท่ีประชุม รับทราบ 
3.4 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�ร�วมเปMน 

    คณะกรรมการศูนย&พัฒนาเด็กเล็กองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�  จํานวน  
    1 คน (กรณีแทนตําแหน�งท่ีว�าง)  
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ประธาน ขอเชิญเสนอสมาชิกฯ ร�วมเปMนคณะกรรมการศูนย&พัฒนาเด็กเล็กองค&การ

บริหารส�วนตําบลกันตังใต�  จํานวน 1 คน (กรณีแทนตําแหน�งท่ีว�าง)  
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ท�านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายนพดล  เสียงแก�ว สมาชิกสภาฯ หมู� 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ท่ี 1 พร�อมผู�รับรองประกอบด�วย นายพนมกร กันตังกุล สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 

1, นายสมพงศ&  ทองชู สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 3 และนายณรงค& ศรีประไพ 
สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 6 

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดจะเสนอสมาชิกฯ เปMนคณะกรรมการศูนย&พัฒนาเด็กเล็ก
องค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต�อีกหรือไม� เม่ือไม�มีผมขอสรุปรายชื่อบุคคลท่ี
สมาชิกฯ เสนอร�วมเปMนคณะกรรมการศูนย&พัฒนาเด็กเล็กองค&การบริหารส�วน
ตําบลกันตังใต�  จํานวน 1 คน (กรณีแทนตําแหน�งท่ีว�าง) ดังนี้ 

 1. นายนพดล  เสียงแก�ว   สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 1 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีค�างพิจารณา 

 - ไม�มี  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 - ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีเรื่องปรึกษาหารือ หรือฝากปOญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�อง

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ขอเชิญครับ 
นายปรีชา  นุ�นสุวรรณ เรียน ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท�าน ผมขอฝากประชาสัมพันธ&เรื่อง 
เลขานุการนายก อบต. การบริการความรู�ข�อกฎหมายแก�ประชาชนของศูนย&คุ�มครองสิทธิ์ทางกฎหมาย 

ซ่ึงได�มาบริการ ณ อบต.กันตังใต� ทุก 3 เดือน หากท�านสมาชิกฯ หรือ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมีปOญหาด�านต�างๆ เช�น ปOญหาท่ีดิน ปOญหามรดก ก็
สามารถมาขอรับบริการปรึกษาหารือข�อกฎหมายได�ขอบคุณครับ 

 ประธาน สมาชิกมีเรื่องจะปรึกษาหรือฝากปOญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�องประชาชนอีก
หรือไม�  เม่ือไม�มีผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีเข�าประชุมในวันนี้ ขอป_ดประชุม  

เลิกประชุม เวลา 10.50 น. 
 
 (ลงชื่อ)                                ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวอรพินท&  บุษบา) 
            เลขานุการสภา อบต.กันตังใต� 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร�อยแล�ว 

 
 

    (ลงชื่อ)                                ประธานกรรมการ 
                (นายอัศวิน  นาวาเดช) 
         สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5 
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(ลงชื่อ)                                กรรมการ    (ลงชื่อ)                                กรรมการ 
            (นายจํานูญ  ทองชู)                                             (นายพนมกร  กันตังกุล) 
    สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2                             สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 1 
 
 
สภาได�รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล�ว เม่ือคราวประชุมสภา   สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปC 2561 
เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2561. 

 
 

(ลงชื่อ)                               . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป  2561 

วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 
เวลา  10.00 น. 

ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
 

ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายประทีป   ทองชู ประธานสภา อบต.กันตังใต� สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 3 
2. นายนพดล  เสียงแก�ว รองประธานสภา อบต.กันตังใต� สมาชิกสภา อบต.หมู�ท่ี 1 
3. นางสาวอรพินท&   บุษบา เลขานุการสภา อบต.กันตังใต�  
4. นายจํานูญ  ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2  
5. นายปราโมทย&  เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2  
6. นายสมพงศ&   ทองชู สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 3  
7. นายพานิช  มีเล็ก สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 4  
8. นายอุดม  แซ�เลี้ยว สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5  
9. นายอัศวิน   นาวาเดช สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5  

10. นายรณรงค&  ศรีประไพ สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 6  
11. นายสุทัศน&  ทับเท่ียง สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 6  

 

ผู�ไม�มาประชุม 
  

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายพนมกร  กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 1 ขาดประชุม 

 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
2. นายวิรวัฒน&   หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  
3. นายปรีชา   นุ�นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�   
4. นายธีระศักด์ิ  หวอตะเห นักจัดการงานท่ัวไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 10.05 น. 
 เลขานุการสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯ ผู�มาประชุม เม่ือมีผู�มา
ประชุมครบองค&ประชุม จึงได�เชิญนายประทีป  ทองชู  ประธานสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
    - ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยประชุม 

วิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปC 2561 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2561 
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ประธาน ตามสําเนารายงานการประชุมสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� สมัยประชุม

วิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปC 2561 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2561 ท่ีได�ส�งให�ท�าน
แล�วนั้น โปรดได�ตรวจความถูกต�องด�วย มีผู�ใดจะแก�ไขเพ่ิมเติมบ�างหรือไม� 

ประธาน เม่ือไม�มีการแก�ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว�าท่ีประชุมให�การรับรอง 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติท่ีเสนอ (เพ่ือทราบ/ พิจารณา) 

3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบเดือน ตุลาคม 2561 
(เมษายน – กันยายน 2561) ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 

ประธาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข�อ 29 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน มีอํานาจหน�าท่ี (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต�อผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือให�ผู�บริหารท�อง ถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเป_ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต�องป_ดประกาศไว�เปMนระยะเวลา
ไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปCละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปC 

ประธาน    ขอเชิญรองนายกฯ 
นายทิภา  คงนคร   เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน เนื่องจากท�านนายกฯ เดินทางไป 
รองนายก อบต.คนท่ี 1  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน ระหว�างวันท่ี 15 – 29 ธันวาคม 2561 ผมใน 

ฐานะรองนายกองค&การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทนนายกองค&การบริหาร
ส�วนตําบลกันตังใต� ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบเดือน 
ตุลาคม 2561 (เมษายน – กันยายน 2561) ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 
ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค&การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 ส�งผลให�
องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีบทบาทและอํานาจหน�าท่ีต�างๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังใน
ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต ด�านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย ด�านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ&
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และด�านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปOญญาท�องถ่ิน แม�ว�าองค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะมีอํานาจหน�าท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
แต�องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินส�วนใหญ�ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากร
บุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ& เพ่ือให�การดําเนินงานขององค&กรเปMนไปอย�าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร�งใส และเกิดประโยชน&สูงสุดแก�
ท�องถ่ินของตน จึงกําหนดให�องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีหน�าท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน อันเปMนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะให�องค&กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินสามารถดําเนินงานได�ตามเปUาหมายท่ีวางไว�  
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 จึงจําเปMนต�องมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต�อการทํางานเพ่ือ

พัฒนาท�องถ่ินและสามารถบ�งชี้ความสําเร็จของแผนได�ด�วยเหตุผลท่ีมีการวางแผน
มีความสําคัญ 5 ประการ คือ 

 1. เปMนการลดความไม�แน�นอนและปOญหาความยุ�งยากซับซ�อนท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 

 2. ทําให�เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม�ๆ เข�ามาในองค&กร 
 3. ทําให�การดําเนินการขององค&กรบรรลุเปUาหมายท่ีปรารถนา 
 4. เปMนการลดความสูญเปล�าของหน�วยงานท่ีซํ้าซ�อน และ 
 5. ทําให�เกิดความแจ�มชัดในการดําเนินงาน 
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีได�จัดส�งให�ทุกท�านไปศึกษาล�วงหน�าแล�ว 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีข�อสอบถามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รอบเดือน ตุลาคม 2561 (เมษายน – กันยายน 2561) ประจําปCงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ขอเชิญครับ 

ประธาน ขอเชิญ นายอัศวิน  นาวาเดช สมาชิกฯ หมู�ท่ี 5 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ประธานสภาฯ ผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ท่ีได�เสนอผมเปMนคณะกรรมการ 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กันตังใต� เม่ือมีโอกาสก็ต�องติงการทํางาน

ของฝVายบริหาร หากโครงการไหนท่ียังไม�ได�ดําเนินการหรือไม�สามารถทําได�ก็อย�าง
บรรจุลงไปในข�อบัญญัติงบประมาณ คณะกรรมการฯ ต�องทราบบทบาทหน�าท่ี
ของตัวเอง บางโครงการทําตามผู�เสนอโครงการ ไม�ทราบว�ามีการติดตามโครงการ
หรือไม� เช�น โครงการปUองกันและควบคุมไข�เลือดออก โรคชิคุนกุนยา วิธีการท่ีทํา
มาประสบผลสําเร็จหรือไม� ผลคาดหวังผู�ปVวยน�าจะลดลง แต�ทําไมต�องมีโรคนี้
เกิดข้ึน พ้ืนท่ีบ�านเกาะเค่ียมชาวบ�านเปMนโรคชิคุนกุนยาเยอะ การพ�นหมอกควัน
เปMนการแก�ปOญหาเฉพาะจุด ผมได�สอบถามเจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ 
สรุปว�าการพ�นหมอกควันพ�นในบริเวณครัวเรือนท่ีประสบเหตุบริเวณรัศมี 100 
เมตร แล�วทําไมต�องพ�นต้ังแต�สะพานน้ําผึ้งไปยังพ้ืนท่ีทุกครัวเรือน ซ่ึงหากเราพ�น
เฉพาะครัวเรือนท่ีประสบเหตุบริเวณรัศมี 100 เมตร ก็มีค�าใช�จ�ายไม�เกิน 200.-
บาท ทําให�ไม�สิ้นเปลืองงบประมาณ เปMนต�น  

ประธาน เม่ือไม�มีสมาชิกฯ ท�านใดจะสอบถามรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารอบเดือน ตุลาคม 2561 (เมษายน – กันยายน 2561) ประจําปC
งบประมาณ พ.ศ.2561  ผมขอเรียนให�ทราบว�า รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารอบเดือน ตุลาคม 2561 (เมษายน – กันยายน 2561) 
ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 เปMนการรายงานให�สภาฯ ทราบ โดยไม�มีการลง
มติ ผมถือว�าท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการติดตามฯ ดังกล�าว 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 ของนายก

องค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
ประธาน ขอเชิญรองนายกฯ 
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นายทิภา  คงนคร เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน ตามท่ี  กระผมได�แถลงนโยบาย 
รองนายก อบต.คนท่ี 1 ต�อสภาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� เม่ือวันเสาร& ท่ี 23 พฤศจิกายน 2556 

ไว� 7 ด�าน  โดยมุ�งเน�นให�ประชาชนมีส�วนร�วม  คือ “ร�วมคิด  ร�วมทํา ร�วม
ตรวจสอบ”  ตลอดจนนําหลักธรรมาภิบาล มาใช�ในการพัฒนาองค&การบริหารส�วน
ตําบลกันตังใต�  ซ่ึงการพัฒนาองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� ถูกกําหนดให�
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด โดยยึดข�อระเบียบ กฎหมาย และ
แผนพัฒนาองค&การบริหารส�วนตําบลเปMนหลัก โดยเปMนไปเพ่ือประโยชน&สุขของพ่ี
น�องประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลกันตังใต� นั้น 
เพ่ือถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค&การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห�า 
กําหนดให�นายกองค&การบริหารส�วนตําบล จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายท่ีได�แถลงไว�ต�อสภาองค&การบริหารส�วนตําบลเปMนประจําทุกปC กระผม
จึงได�จัดทํารายงานผลการปฏิ บั ติงานประจําปCงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีได�จัดส�งให�ทุกท�านไปศึกษาล�วงหน�าแล�ว 

ประธาน ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 3 ขอฝากฝVายบริหารว�าโครงการไหนท่ีไม�ได�ดําเนิน 
 การก็อย�าบรรจุไว�ในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายฯ 
นายอัศวิน  นาวาเดช เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน ผมขอแจ�งให�สมาชิกฯ ทราบว�า 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 จากการสอบถามเจ�าหน�าท่ีทราบว�าบางโครงการอยู�ระหว�างการดําเนินการซ่ึงส�วน 
 ใหญ�แล�วจะมีค�าปรับเกือบท้ังสิ้น เช�น โครงการบางโครงการทําสัญญาไปแล�วแต� 
 ผู�รับจ�างไม�ได�ดําเนินการ มีค�าปรับเกือบ 1 หม่ืนบาท ซ่ึงอาจมีผลกระทบต�อ 
 ผลงานท่ีออกมาว�ามีความคุ�มค�ากับงบประมาณหรือไม� เปMนต�น 
นายวิรวัฒน&  หมาดหวา เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน ผมได�มีโอกาสคุยกับผู�รับจ�างซ่ึงมี
รองนายก อบต.คนท่ี 2 หลายโครงการท่ีมีการปรับเงินค�าปรับผิดสัญญา ผมคิดว�าการทําโครงการ 

โดยเฉพาะอย�างยิ่งโครงการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานน�าจะจัดทําก�อน เพราะไม�มี
ผลกระทบกับการก�อสร�าง มีชาวบ�านหมู�ท่ี 6 สอบถามผมก็ได�รับเรื่องและปรึกษา
นายกฯ วันนี้ตําบลกันตังใต�มีปOญหา โครงการต�างๆ ท่ีผู�บริหารนําเข�าสภาฯ สมาชิก
ก็อนุมัติให�ทุกโครงการเพ่ือแก�ไขปOญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�องประชาชน แต�มี
ปOญหาท่ีผู�รับเหมา ถ�าหากผู�รับเหมาทําอย�างนี้มีผลกระทบกับสมาชิกฯ และคณะ
ผู�บริหาร ผมคิดว�าปOญหาเรื่องนี้สมาชิกฯ และฝVายบริหารต�องมาพูดคุยกันหลังจาก
ท่ีนายกฯ กลับจากการอบรม 

ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีข�อสอบถามขอเชิญ เม่ือไม�มีสมาชิกฯ ท�านใดสอบถามกระผมขอ
เรียนว�า รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
นายกองค&การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� เปMนการรายงานผลการติดตามฯ ให�สภา
ทราบ โดยไม�มีการลงมติ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีค�างพิจารณา 
 - ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม� 
 - ไม�มี 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน สมาชิกฯ ท�านใดมีเรื่องฝากฝVายบริหารขอเชิญครับ 
ประธาน ผมในฐานะสมาชิกฯ หมู�ท่ี 3 ขอฝากฝVายบริหารเรื่องการซ�อมแซมโคมไฟฟUา

สาธารณะจุดท่ีดับขอให�เจ�าหน�าท่ีได�ซ�อมแซมด�วย และขอฝากเรื่องน้ําประปาจาก
อ�างเก็บน้ําโครงการพระราชดําริด�วย เพราะย�างเข�าสู�หน�าแล�งแล�ว หากยังไม�
สามารถจ�ายน้ําประปาจากอ�างเก็บน้ําโครงการพระราชดําริได� พ่ีน�องประชาชน
อาจจะได�รับความเดือดร�อน 

นายทิภา  คงนคร เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท�าน ผมขอชี้แจงในประเด็นท่ีประธานสภา 
รองนายก อบต.คนท่ี 1 ได�สอบถาม ดังนี้ 
 1.เรื่องโคมไฟฟUาสาธารณะจุดท่ีดับ ผมได�พูดคุยและมอบหมายเจ�าหน�าท่ีไป

ดําเนินการแล�วเม่ือวันจันทร&ท่ีผ�านมา 
 2. เรื่องน้ําประปาจากอ�างเก็บน้ําโครงการพระราชดําริทราบว�านายกฯ ได�มี

หนังสือแจ�งไปยังผู�รับจ�างให�รีบดําเนินการต�อท�อประปาเพ่ือจ�ายน้ํามายังตําบล
กันตังใต� เพ่ือให�พ่ีน�องประชาชนได�ใช�น้ําประปาต�อไป 

 และขอแจ�งให�สมาชิกฯ ทราบเก่ียวกับเรื่องต�างๆ ท่ีได�รับนโยบายประชุมจากการ
ประชุมผู�บริหาร อปท.จังหวัดตรัง เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 ท่ีผ�านมาดังนี้ 

 1. เรื่องการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก�อนท้ิง” เพ่ือขับเคลื่อน
การจัดการขยะมูลฝอย ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยรณรงค&ให�ครัวเรือน
ลดปริมาณขยะ ใช�หลักการใช�น�อย ใช�ซํ้า นํากลับมาใช�ใหม� สร�างจิตสํานึกและการ
มีส�วนร�วมในการลดขยะต�นทางของประชาชน 

 2. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ โดยท่ีประชุมได�มี
การเน�นย้ําเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง สังคม
ผู�สูงอายุ เปMนต�น 

ประธาน ด�วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แจ�งโครงการอบรมหลักสูตร “การเตรียมพร�อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงรู�แจ�งกฎหมาย และหลักเกณฑ&การเลือกต้ังใหม� เทคนิค
การประชุมสภาท�องถ่ิน และวิธีสื่อสารสร�างความเข�าใจท่ีได�ผลกับกลุ�มเยาวชนคน
รุ�นใหม� ท่ีมีสิทธิเลือกต้ังครั้งแรก” จํานวน 4 รุ�น สมาชิกฯ ท�านใดมีความประสงค&
จะเข�าร�วมโครงการดังกล�าว สามารถแจ�งความประสงค&ได�ท่ีเลขานุการสภาฯ หรือ
เจ�าหน�าท่ีกิจการสภาฯ ต�อไป 

นางสาวอรพินท&  บุษบา เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงและทําความเข�าใจเรื่อง 
เลขานุการสภา อบต. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 จากการท่ีท�าน

ประธานและสมาชิกฯ หมู�ท่ี 5 ได�แสดงความคิดเห็น ถือว�าเราได�ดําเนินการเปMนไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดจะไม�มีคําถามเหล�านี้ เพราะว�ารายงานผลการปฏิบัติงาน
เปMนรายงานผลการปฏิบัติประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 ซ่ึงบัดนี้ระยะเวลาก็ได�
สิ้นสุดไปต้ังแต�วันท่ี 30 กันยายน ท่ีผ�านมา ขณะนี้เราอยู�ในช�วงงบประมาณ 
2562 แต�เรายังติดค�างโครงการท่ีต้ังไว�ในปCงบประมาณ 2561 อยู� ซ่ึง 2 
โครงการ สมาชิกฯ ก็ได�อนุมัติกันเงินไว�แล�ว เนื่องจากเหตุผลท่ีทางผู�บริหารได�แจ�ง 
คือ โครงการก�อสร�างอาคารในเกาะเนรมิต และโครงการก�อสร�างห�องน้ําสะพานท�า
เทียบเรือเกาะเค่ียม เนื่องมาจากวิศวกรได�ขอแก�ไขในโครงสร�างเหล็กซ่ึงสมาชิกฯ  
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ได�รับทราบไปแล�ว แต�โครงการปกติท่ีไม�น�าจะติดขัดแต�กลับมาติดขัดเปMนเรื่องท่ี
แสดงให�เห็นถึงการบริหารจัดการล�วนๆ  เหตุผลสมาชิกฯ อาจจะทราบ ซ่ึงปOจจุบัน
ใช� พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ�าง พ.ศ.2560 เขาเรียกวิธีเฉพาะเจาะจง คือ งบประมาณไม�
เกิน 5 แสนบาท สามารถเรียกมาตกลงราคาและสั่งจ�างได�เลย วิธีการเหล�านี้มี
ข�อดีตรงท่ีถ�าเกิดว�าเราสามารถบริหารให�มันสําเร็จลุล�วงรวดเร็วตามวัตถุประสงค&
ท่ีกําหนดไว�ก็เปMนผลดีต�อประชาชน แต�ถ�าเกิดว�าในทางกลับกันผู�รับเหมาเพียงคน
เดียว สมมติ อบต.เรามี 10 โครงการ และเราให�ผู�รับเหมาเพียงคนเดียวมาทํา
สัญญากับเรา ความติดขัดของผู�รับเหมาบางครั้งวัสดุอุปกรณ& คนงาน งบประมาณ 
โดยเฉพาะเรื่องของการวางเงินหลักประกันสัญญา ซ่ึงบางครั้งอาจมีงบประมาณไม�
พอทําให�ต�องเลื่อนไม�สามารถมาทําสัญญาในวันท่ีแจ�งได� เหล�านี้เปMนเรื่องท่ีเปMน
เหตุผลว�าทําไมการทํางานถึงล�าช�า เม่ือเราทราบเหตุผลอย�างนี้แล�วต�องมารุกใน
ปCงบประมาณ 2562 ต�องแก�ไข ตอนท่ีขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการ ก็ต�องขอ
ผ�านสภาฯ แห�งนี้ ด�วยหลักการ เหตุผลท่ีเปMนไปตามความต�องการของประชาชน 
หรือแก�ไขปOญหาความเดือดร�อนของประชาชน แต�ฝVายสภาฯ ได�อนุมัติโครงการ
อย�างไร แทนท่ีโครงการท่ีดําเนินการไปด�วยความรวดเร็วเปMนไปตามเปUาหมายและ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�แต�กลับมาล�าช�า ขอฝากสมาชิกฯ ว�า เรามีบทบาทในการ
ควบคุมการ สอบถาม เปUาหมาย คือ การบริการประชาชน  
- ขอเชิญสมาชิกฯ เข�าร�วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” ในวันท่ี 
26 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ท่ีพักสงฆ&เขานุ�ย หมู�ท่ี 5 ตําบลกันตังใต�   
- สุดท�ายขอแสดงความยินดีกับสมาชิกฯ ณ วันนี้ท�านได�ต�ออายุต้ังแต�เดือนตุลาคม
2560 มาถึงตอนนี้เราได�กําไรไป 1 ปCกว�า และไม�อาจทราบได�ว�าจะอยู�ต�อไปถึง
อีกเม่ือไหร� แต�ทราบว�าการเลือกต้ังน�าจะมีความชัดเจนหลังจากการเลือก ส.ว. 
16 มกราคม 2562 เปMนต�นไป ความชัดเจนในการเลือกต้ัง ส.ส.ท่ีกําหนดไว�วันท่ี 
24 กุมภาพันธ& 2562 และหลังจากการเลือกต้ัง ส.ส.เสร็จสิ้น การเลือกต้ัง
ท�องถ่ินก็เริ่มทยอยมีความชัดเจน ก็ขอให�ทุกท�านได�ติดตามข�อมูลข�าวสารต�อไป 
สําหรับระยะเวลา 1 ปC ท่ีผ�านมาขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท�านท่ีได�ให�ความร�วมมือใน
การเข�าประชุมด�วยดีตลอดมาค�ะ 

ประธาน สมาชิกมีเรื่องจะปรึกษาหรือฝากปOญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�องประชาชนอีก
หรือไม�  เม่ือไม�มีผมขอขอบคุณทุกท�านท่ีเข�าประชุมในวันนี้ ขอป_ดประชุม  

เลิกประชุม เวลา 11.05 น. 
 
 (ลงชื่อ)                                ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวอรพินท&  บุษบา) 
            เลขานุการสภา อบต.กันตังใต� 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได�ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร�อยแล�ว 

 
 

    (ลงชื่อ)                                ประธานกรรมการ 
                (นายอัศวิน  นาวาเดช) 
         สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 5 
 
 
(ลงชื่อ)                                กรรมการ    (ลงชื่อ)                                กรรมการ 
            (นายจํานูญ  ทองชู)                                             (นายพนมกร  กันตังกุล) 
    สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 2                             สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู�ท่ี 1 
 
 
สภาได�รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล�ว เม่ือคราวประชุมสภา    สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป  
2562 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ� 2562 . 

 
 

(ลงชื่อ)                              . 

                (นายประทีป   ทองชู) 
             ประธานสภา อบต.กันตังใต� 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
  
   
   
 
 
 
 
  


