รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ – สกุล
นายประทีป ทองชู
นายนพดล เสียงแกว
นางสาวอรพินท& บุษบา
นายพนมกร กันตังกุล
นายจํานูญ ทองชู
นายสมพงศ& ทองชู
นายพานิช มีเล็ก
นายอุดม แซเลี้ยว
นายอัศวิน นาวาเดช
นายณรงค& ศรีประไพ
นายสุทัศน& ทับเที่ยง

ตําแหนง
ประธานสภา อบต.กันตังใต
รองประธานสภา อบต.กันตังใต
เลขานุการสภา อบต.กันตังใต
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 1
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 4
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 6
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 6

หมายเหตุ
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1

ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายปราโมทย& เครือสุวรรณ

ตําแหนง
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2

หมายเหตุ
ขาดประชุม

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายทิภา คงนคร
2. นายวิรวัฒน& หมาดหวา
3. นายปรีชา นุนสุวรรณ
4. นายสมพล อุปมัยรัตน&
5. นายธีระศักดิ์ หวอตะเห

ตําแหนง
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต
ผูอํานวยการกองชาง
นักจัดการงานทั่วไป

ผูไมมาประชุม

หมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
เลขานุการสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯ ผูมาประชุม เมื่อมีผูมา
ประชุมครบองค&ประชุม จึงไดเชิญนายประทีป ทองชู ประธานสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน

ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ประธาน
นายสมพงศ& ทองชู
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 3

ประธาน
มติที่ประชุม
ประธาน
นายสมพงศ& ทองชู
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 3
ประธาน
มติที่ประชุม
ประธาน
นายทิภา คงนคร
รองนายกฯ คนที่ 1

-2รับรองรายงานการประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมัยประชุ ม
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปC 2560 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ตามสําเนารายงานการประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปC 2560 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ที่ไดสงใหทานแลวนั้น โปรดไดตรวจความถูกตองดวย มีผูใดจะแกไขเพิ่มเติมบาง
หรือไม
เมื่อไมมีการแกไขหรือเพิ่มเติม ถือวาที่ประชุมใหการรับรอง
รับทราบ
ญัตติที่เสนอ (เพื่อทราบ/ พิจารณา)
๓.๑ ขอปรึ กษากํ าหนดจํ านวนสมั ยประชุ มสามั ญประจํ าปC ระยะเวลาและวั น
เริ่มตนประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปC และจํานวนวันของแตละสมัยประชุม
สามัญประจําปC ๒๕61
ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
เรียน ทานประธานสภาฯ ตามที่ สภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใตไดกําหนด
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปC และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปC
สมัยแรกของปC 2561 คือ ระหวางวันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ& 2561 ไปแลว
นั้น ผมขอเสนอจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปC 2561 อีก 3 สมัย ดังนี้
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ระหวางวันที่ 10 – 24 เมษายน 2561
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ระหวางวันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2561
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ระหวางวันที่ 10 – 24 ธันวาคม 2561
สมาชิกฯ ทานใด จะเสนอเปMนอยางอื่นอีกหรือไม เมื่อไมมีผมขอมติ
เห็นชอบ
3.2 ขอปรึกษากําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปCและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําปCสมัยแรกของปC 2562
ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ
เรียน ทานประธานสภาฯ ผมขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปCสมัยแรก
ของปC 2562 คือ ในเดือนกุมภาพันธ& 2562 ระยะเวลาของสมัยประชุมใน
ระหวางวันที่ 10 – 24 ของเดือน
สมาชิกฯ ทานใดจะเสนอเปMนอยางอื่นอีกหรือไม เมื่อไมมีผมขอมติ
เห็นชอบ
3.3 พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปC (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ขององค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต
ขอเชิญทานรองนายกฯ
เรียน ทานประธานสภาฯ ดวยองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต มีความจําเปMนที่
จะตองจัดทําโครงการเพื่อดําเนินการใหเกิดประโยชน&สูงสุดตอประชาชนโดยสวน
รวม แตเนื่องจากโครงการที่จะดําเนินการมิไดบรรจุอยูในแผนงาน/โครงการของ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปC (พ.ศ.2561 – 2564) ดังนั้น เพื่อเปMนการแกไขปOญหา
ความเดือดรอนของประชาชนและบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางองค&กร
ภาครัฐ และเพื่อเปMนการปรับปรุงแผนพัฒนา

ประธาน
นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 5
นายทิภา คงนคร
รองนายกฯ คนที่ 1
นางสาวอรพินท& บุษบา
เลขานุการสภา อบต.

ประธาน
นายสมพล อุปมัยรัตน&
ผูอํานวยการกองชาง

นางสาอรพินท& บุษบา
เลขานุการสภา อบต.

-3ทองถิ่นสี่ปCใหมีความสอดคลองกับงบประมาณตามโครงการที่จะดําเนินการ จึง
มีความจําเปMนตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปC (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค&กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 22 เพื่อให
การดําเนินงานขององค&การบริหารสวนตําบลเปMนไปดวยความเรียบรอย สามารถ
รองรั บ ภารกิ จ ที่ เ พิ่ มขึ้ น รวมทั้ งเปM น กรอบในการจั ด สรรงบประมาณตอไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดสงใหทุกทานไปศึกษาแลวครับ
สมาชิกฯ ทานใดมีขออภิปรายหรือขอสอบถามรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปC (พ.ศ.
2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ขององค&การบริหารสวนตําบลกันตังใตขอ
เชิญครับ
เรียน ทานประธานสภาฯ ขอทราบโครงการขุดลอกคูระบายน้ําริมถนนสายกันตัง
ใต – บางแรด ความยาว 266 เมตร งบประมาณ 16,000.-บาท ไมทราบวา
พื้นที่อยูตรงไหนครับ
เรียน ทานประธานสภาฯ สําหรับโครงการขุดลอกคูระบายน้ําริมถนนสายกันตังใต
– บางแรด วาพื้นที่ๆ จะจัดทําโครงการอยูตรงไหน ก็ขอเชิญผูอํานวยการกองชาง
ไดชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกฯ ทราบ
เรียน ทานประธานสภาฯ ขอทําความเขาใจประเด็นขอสงสัยของสมาชิกสภาฯ ให
ผูอํานวยการกองชางไดรับวา โครงการขุดลอกคูระบายน้ําริมถนนสายกันตังใต –
บางแรด ความยาว 266 เมตร งบประมาณ 16,000.-บาท ไมทราบวาพื้ นที่
ดําเนินการอยูตรงจุดไหน และโครงการติดตั้งไฟฟUาแสงสวางแยกจุปะงบประมาณ
เยอะ อยากทราบคุณสมบัติของเสาไฟฟUา ขอใหผูอํานวยการกองชางชวยชี้แจง
รายละเอียดทั้ง 2 โครงการขางตน ใหสมาชิกฯ ทราบตอไป
ขอเชิญผูอํานวยการกองชาง
เรียน ทานประธานสภาฯ ประเด็นวาโครงการขุดลอกคูระบายน้ําริมถนนสาย
กันตังใต – บางแรด จะขุดในพื้นที่หมูที่ 1 ชวงตรงปVาจากมีแบบแปลนที่ชัดเจน
สําหรับหมูที่ 3 โครงการติดตั้งไฟฟUาแสงสวาง High Mast เสาไฟฟUาสูง 15 เมตร
พรอมวงแหวน โคมไฟ 400 วัตต& วัสดุที่ใชเปMนเสาอลูมิเนียม มีฐานคอนกรีต ถา
ไมมีประเด็นสงสัยก็ขออนุญาตครับ
ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมสําหรับประเด็นการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปC
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ขององค&การบริหารสวนตําบลกันตัง
ใต จํานวน 18 โครงการ มีที่มาจากทางผูบริหารรวมกับสมาชิกฯ ไดปรึกษาหารือ
การจัดทําโครงการเพื่อจายขาดเงินสะสม คาดวาสมาชิกฯ ไดทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับแผนเพิ่มเติมฉบับนี้อยูแลว ขอแจงเพิ่มเติมนโยบายการจายขาดเงินสะสม
เปMนนโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและกระทรวงมหาดไทยเทากับเปMน
นโยบาย คสช.เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ก็เลยมีดําริใหทองถิ่นนําเงินสะสมมาใชเพื่อ
กระตุ นเศรษฐกิ จ โดยมี นโยบายหลั กๆ คื อ ทํ าถนนลาดยางที่ มี ส วนผสมของ
ยางพาราแตพื้นที่ของเราคอนขางเปMนถนนซอย ขุดลอกคู คลอง หรือแกปOญหา
เรื่องน้ําเสียมากกวา ถนนของเราเดิมทีเปMนถนนลาดยางอยูแลว มีถนนสายหลัก
เพียงสายเดียว ก็เลยไมมีโครงการที่จะทําเกี่ยวกับยางพารา มีประเด็นแจงตอ

ประธาน
ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน

ประธาน
นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 5
ประธาน
นายพนมกร กันตังกุล
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1
ประธาน
นายสมพงศ& ทองชู
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 3

-4เพิ่มเติมหลังจากที่สภาฯ มีมติเห็นชอบแผนเพิ่มเติมฉบับนี้แลว ทางผูบริหารก็จะ
ขอเป_ดประชุมวิสามัญ เพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ขณะนี้กองชางไดมีแบบ
แปลนทุกโครงการที่อยูในแผนฉบับนี้แลว สืบเนื่องมาจากที่เรียนใหทุกทานทราบ
วารัฐบาลมีนโยบายใหทองถิ่นจายขาดเงินสะสม และมีหนังสือฉบับลาสุดบอกวา
โครงการที่จะจายขาดเงินสะสมจะตองมีการรายงานทุกเดือนและตองมีการลงนาม
ในสัญญาจางภายในวันที่ 20 เมษายนนี้ ขณะนี้ทาง อบต.ของเราไดมีการรายงาน
ประจํ าทุ กเดื อน มี ความคื บหนายั งงั ยก็ จะมี การรายงานเปM นระยะ โครงการที่
ปรากฏอยูในแผน 18 โครงการ ตั้ งจายจากเงินสะสม นําไปจายขาดเงิ นสะสม
สําหรับโครงการที่ 19 เปMนตนไป ไดรับเงินอุดหนุน ขณะนี้มีเงินอุดหนุนอยูแลว
เปMนนโยบายของกรมซึ่งเปMนโครงการตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟU า จุ ฬาภรณวลั ย ลั กษณ& อั ครราชกุ มารี และโครงการที่ 20 โครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000.-บาท
สมาชิกฯ ทานใดมีขออภิปรายหรือขอสอบถามรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปC (พ.ศ.
2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ขององค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต
อีกหรือไม เมื่อไมมีผมขอมติ
สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปC (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ขององค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
เห็นชอบ
จํานวน 10 เสียง
ไมเห็นชอบ
จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน - เสียง
3.4 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค&การบริหารสวนตํ าบลกันตังใต รวมเปM น
คณะกรรมการพัฒนาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต จํานวน 3 คน (กรณีครบ
วาระ)
ผมขอแจงรายชื่อสมาชิกฯ ที่รวมเปMนคณะกรรมการพัฒนาองค&การบริหารสวน
ตําบลกันตังใตชุดเดิมที่ครบวาระไปแลว ประกอบดวย นายอุดม แซเลี้ยว สมาชิก
สภาฯ หมูที่ 5 นายปราโมทย& เครื อสุวรรณ สมาชิ กสภาฯ หมู ที่ 2 และนาย
สมพงศ& ทองชู สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 ดังนั้น ขอเชิญสมาชิกฯ ไดเสนอบุคคล
ครั้งละหนึ่งคนพรอมผูรับรอง จํานวน 2 คน
ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลลําดับที่ 1
เรียน ประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายอุดม แซเลี้ยว สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5
พรอมผูรับรองถูกตอง
ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลลําดับที่ 2
เรียน ประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายสมพงศ& ทองชู สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3
พรอมผูรับรองถูกตอง
ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลลําดับที่ 3
เรียน ประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายนพดล เสียงแกว สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1
พรอมผูรับรองถูกตอง

ประธาน

ที่ประชุม

ประธาน

ประธาน
นายอุดม แซเลี้ยว
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 5
ประธาน
นายพนมกร กันตังกุล
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1
ประธาน
นายนพดล เสียงแกว
รองประธานฯ
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5

-5เมื่อสมาชิกฯ ไดเสนอบุคคลครบ จํานวน 3 คนแลว ไมทราบวาที่ประชุมจะ
เสนออีกหรือไม เมื่อไมมีผมถือวาที่ประชุมมีมติเปMนเอกฉันท& และผมขอสรุป
รายชื่อบุคคลที่สมาชิกฯ เสนอรวมเปMนคณะกรรมการพัฒนาองค&การบริหารสวน
ตําบลกันตังใต จํานวน 3 คน (กรณีครบวาระ) ดังนี้
1. นายอุดม แซเลี้ยว
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5
2. นายสมพงศ& ทองชู
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 และ
3. นายนพดล เสียงแกว
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1
รับทราบ
3.5 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค&การบริหารสวนตํ าบลกันตังใต รวมเปM น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค&การบริหารสวนตําบลกันตัง
ใต จํานวน 3 คน (กรณีครบวาระ)
ผมขอแจงรายชื่ อสมาชิ กฯ ที่ ร วมเปM นคณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพั ฒ นาองค& ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลกั น ตั งใต ชุ ด เดิ มที่ ค รบวาระไปแลว
ประกอบดวย นายพานิช มีเล็ก สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4 นายพนมกร กันตังกุล
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1 และนายอัศวิน นาวาเดช สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5 ดังนั้น
ขอเชิญสมาชิกฯ ไดเสนอบุคคลครั้งละหนึ่งคนพรอมผูรับรอง จํานวน 2 คน
ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลลําดับที่ 1
เรียน ประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายพานิช มีเล็ก สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4
พรอมผูรับรองถูกตอง
ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลลําดับที่ 2
เรียน ประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายอัศวิน นาวาเดช สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5
พรอมผูรับรองถูกตอง
ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอบุคคลลําดับที่ 3
เรียน ประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายพนมกร กันตังกุล สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1
พรอมผูรับรองถูกตอง
เมื่อสมาชิกฯ ไดเสนอบุคคลครบ จํานวน 3 คนแลว ไมทราบวาที่ประชุมจะ
เสนออีกหรือไม เมื่อไมมีผมถือวาที่ประชุมมีมติเปMนเอกฉันท& และผมขอสรุป
รายชื่อบุคคลที่สมาชิกฯ เสนอรวมเปMนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต จํานวน 3 คน (กรณีครบวาระ)
ดังนี้
1. นายพานิช มีเล็ก
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4
2. นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5 และ
3. นายพนมกร กันตังกุล
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1
รับทราบ
เรื่องที่คางพิจารณา
- ไมมี
เรื่องที่เสนอใหม
- ไมมี

-6ระเบียบวาระที่ 6
ประธาน

เรื่องอื่นๆ
สมาชิกฯ ทานใดมีขอปรึกษาจะสอบถาม หรือฝากปOญหาความเดือดรอนของพี่
นองประชาชนในพื้นที่ใหทางคณะผูบริหารไดรับทราบบางขอเชิญครับ เมื่อไมมี
สมาชิ กฯ ทานใดจะพู ดคุ ย ผมขอขอบคุ ณทุ กทานที่ เขาประชุ มในวั นนี้ ขอป_ ด
ประชุม

เลิกประชุม เวลา 14.30 น.
(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอรพินท& บุษบา)
เลขานุการสภา อบต.กันตังใต

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบรอยแลว
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอัศวิน นาวาเดช)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจํานูญ ทองชู)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายพนมกร กันตังกุล)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 1

สภาไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลว เมื่อคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2561 เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2561 .
(ลงชื่อ)

.

(นายประทีป ทองชู)
ประธานสภา อบต.กันตังใต

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2561
วันที่ 20 มีนาคม 2561
เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ – สกุล
นายประทีป ทองชู
นายนพดล เสียงแกว
นางสาวอรพินท& บุษบา
นายพนมกร กันตังกุล
นายจํานูญ ทองชู
นายสมพงศ& ทองชู
นายพานิช มีเล็ก
นายอุดม แซเลี้ยว
นายอัศวิน นาวาเดช
นายณรงค& ศรีประไพ
นายสุทัศน& ทับเที่ยง

ตําแหนง
ประธานสภา อบต.กันตังใต
รองประธานสภา อบต.กันตังใต
เลขานุการสภา อบต.กันตังใต
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 1
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 4
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 6
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 6

หมายเหตุ
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1

ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายปราโมทย& เครือสุวรรณ

ตําแหนง
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2

หมายเหตุ
ขาดประชุม

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายกิตติ กันตังกุล
2. นายทิภา คงนคร
3. นายวิรวัฒน& หมาดหวา
4. นายปรีชา นุนสุวรรณ
5. นายสมพล อุปมัยรัตน&
6. นายจํานง ขุนสมุทร
7. นางเย็นจิตร& แซเลี้ยว
8. นายธีระศักดิ์ หวอตะเห

ตําแหนง
นายก อบต.กันตังใต
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต
ผูอํานวยการกองชาง
ผูชวยผูใหญบานหมูที่ 4
กํานันตําบลกันตังใต
นักจัดการงานทั่วไป

ผูไมมาประชุม

หมายเหตุ

แทนผูใหญบานหมูที่ 4

เริ่มประชุม เวลา 13.40 น.
เลขานุการสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯ ผูมาประชุม เมื่อมีผูมา
ประชุมครบองค&ประชุม จึงไดเชิญนายประทีป ทองชู ประธานสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ประธาน

ประธาน
นายกฯ

-2เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี
รับรองรายงานการประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมัยประชุ ม
สามัญ สมัยแรก ประจําปC 2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ& 2561
ตามสําเนารายงานการประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจําปC 2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ& 2561 ที่ไดสงให
ทานแลวนั้น โปรดไดตรวจความถูกตองดวย มีผูใดจะแกไขเพิ่มเติมบางหรือไม
เมื่อไมมีการแกไขหรือเพิ่มเติม ถือวาที่ประชุมใหการรับรอง
รับทราบ
ญัตติที่เสนอ (เพื่อทราบ/ พิจารณา)
3.1 พิจารณาจายขาดเงินสะสมขององค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต
คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใชจายได ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561 เป:นเงินทั้งสิ้น
3,393,515.61 บาท
ผมขอทํ า ความเขาใจกั บ สมาชิ กฯ วาผมขอใหนายกฯ ไดชี้ แจงรายละเอี ย ด
โครงการที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมทั้ง 17 โครงการ แลวสมาชิกฯ ทานใดมี
ขออภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดโครงการใดก็สามารถสอบถามไดหลังจาก
ที่นายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดครบทั้ง 17 โครงการ แลวจะขอมติที่ประชุม
เปMนรายโครงการครับ
ขอเชิญนายกฯ
เรียน ประธานสภาฯ ดวยองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ไดรับแจงจาก
อําเภอกันตังวา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจงเรงรัดการเบิกจายเงินตาม
แนวทางการใชเงินสะสมขององค&กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของรั ฐ บาลในการสรางความเขมแข็ งใหแกองค& กรปกครองสวนทองถิ่ น ซึ่ ง
กระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือแจงแนวทางการใชจายเงินสะสมขององค&กร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
และการใชจายเงิ น สะสมขององค& ก รปกครองสวนทองถิ่ น ตามมาตรการ
สนั บสนุน การพั ฒนาโครงสรางพื้น ฐาน เศรษฐกิ จ และสังคมภายในทองถิ่ น
ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อวั น ที่ 13 กั น ยายน 2559 โดยเรงรั ด การกอหนี้
ผูกพันและเบิกจายเงินตามแนวทางการใชจายเงินสะสมขององค&กรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
เพื่ อสนั บ สนุ น นโยบายของรั ฐ บาลในการสรางความเขมแข็ งใหแกองค& ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น องค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต โดยนายกองค&การ
บริหารสวนตําบล จึงไดจัดทําโครงการเพื่อนําเขาสภาฯ พิจารณา เหตุผลเพราะ
เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ไดรับอนุมัติ
มี ข อจํ า กั ด ดานงบประมาณ สงผลใหไมเพี ย งพอตอการดํ า เนิ น งานดาน
โครงสรางพื้นฐาน สําหรับแกไขปOญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน เพื่อให
เปM น ไปตามภารกิ จ และอํ า นาจหนาที่ ต ลอดจนนโยบายที่ กํ า หนดไวตาม
แผนพั ฒ นาสี่ ปC อ งค& ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลกั น ตั ง ใต (พ.ศ.2561-2564)
ประกอบกับมีเงินสะสมคงเหลือที่นําไปใชจายได ในปCงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รอย-สิบหาบาทหกสิบเอ็ดสตางค&) และสามารถจายเงินสะสมได ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค&กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 89 องค&การบริหารสวนตําบล
กันตังใต โดยผูบริหารจึงขอจายขาดเงินสะสม ประจําปC พ.ศ. 2561 จํานวน
17 โครงการ เปMนเงินทั้งสิ้น 3,072,000.-บาท (สามลานเจ็ดหมื่นสองพัน
บาทถวน) เพื่อดําเนินการแกไขปOญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในเขต
พื้นที่องค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต โดยมีวัตถุประสงค&เพื่อ
1. เพื่อพัฒนาเสนทางการคมนาคม ซึ่งเปMนเสนทางสายทางหลักใหไดมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาเสนทางการคมนาคม ซึ่งเปMนเสนทางสายรอง ใหสามารถใช
สัญจรไดอยางสะดวกและตลอดทั้งปC
๓. เพื่อใหการระบายน้ําไหลสะดวกเวลาหนาฝน ไมมีน้ําทวมขัง ใหสามารถใช
สัญจรได
๔. เพื่อสรางแสงสวางตามทองถนนใหมีความปลอดภัยของผูสัญจรใชถนนใน
เวลากลางคืน
5. เพื่อยกระดับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหกับประชาชน
โดยมีโครงการตางๆ ดังนี้
3.1.1 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการขุดลอกคูระบายน้ําริมถนนสาย
กันตังใต-บางแรด หมูที่ 1, 6 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทํา
การขุดลอกคูระบายน้ําฝOdง หมูที่ 6 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร ความยาวรวม 146.00 เมตร และทําการขุดลอกคูระบายน้ําฝOdง หมูที่ 1
ขนาดกวาง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาวรวม 120.00 เมตร
ปOกปU า ยโครงการชั่ วคราว จํา นวน 1 ปU า ย รายละเอี ย ดตามแบบแปลนของ
องค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ระยะดําเนินการ 30 วัน ประมาณการตั้งไว
16,000.-บาท (หนึ่ งหมื่ น หกพั น บาทถวน) (แผนพั ฒ นาสี่ ปC อบต.กั น ตั งใต
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ มเติม ฉบับ ที่ 2 ยุ ทธศาสตร&การพั ฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 1 หนา 1)
เหตุผลความจําเป:น เนื่องจากถนนดังกลาวเปMนเสนทางหลักที่ประชาชนใช
สัญจรไป-มา คูระบายน้ํา 2 ขางทาง มีวัชพืชและเศษกิ่งไมขนาดใหญกีดขวาง
การระบายน้ํา เมื่อเกิดฝนตกหนักทําใหน้ําทวมผิวจราจร จึงจําเปMนตองขุดลอก
คูระบายน้ํากอนฤดูฝนเปMนประจําทุกปC โดยขอใชจายเงินสะสม และไมสามารถ
ใชจายงบประมาณรายจายประจําปCได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ
3.1.2 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยทาเรือ หมูที่ 1 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการปรับ
เกลี่ ย พื้ น ทางเดิ ม เทคอนกรี ต เสริ มเหล็ กขนาดถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว
205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 820.00 ตาราง
เมตร ถมไหลทางดวยวัสดุคัดเลือก(หินผุ) ขางละ 0.50 เมตร ปOกปUายโครงการ
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รายละเอียดตามแบบแปลนขององค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ระยะ
ดําเนินการ 45 วัน ประมาณการตั้งไว 498,000.-บาท (สี่แสนเกาหมื่นแปด
พันบาทถวน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กั นตังใต (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติ ม
ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่
2 หนา 2)
เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากถนนดังกลาวสภาพถนนปOจจุบันเปMนหลุม
เปM น บอเดิ น ทางยากลํ า บาก จึ งจํ า เปM น ตองปรั บ ปรุ ง เปM น ถนน คสล. เพื่ อให
ประชาชนสัญจรไป-มา ไดสะดวกสบาย และปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยขอใชจายเงิน
สะสม และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจํ า ปC ไ ด เพราะ
งบประมาณไมเพียงพอ
3.1.3 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยชุมชนใสใหญ หมูที่ 2 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการ
ปรั บเกลี่ ยพื้ นทางเดิม เทคอนกรี ตเสริมเหล็กถนนกวาง 2.00-3.00 เมตร
ความยาวรวม 215.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา
610.50 ตารางเมตร ถมขางคอนกรีตดวยวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ตามความ
เหมาะสมของสภาพพื้นที่จริง ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย และ
ปOกปU า ยโครงการถาวร จํ า นวน ๑ รายละเอีย ดตามแบบแปลนขององค& การ
บริ ห ารสวนตํ า บลกัน ตั งใต ระยะดํ า เนิน การ 45 วั น ประมาณการตั้ งไว
393,000.-บาท (สามแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.
กั น ตั ง ใต (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 ยุ ท ธศาสตร& ก ารพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 3 หนา 3)
เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากถนนดังกลาวสภาพถนนปOจจุบันเปMนหลุม
เปM น บอเดิ น ทางยากลํ า บาก จึ งจํ า เปM น ตองปรั บ ปรุ งเปM น ถนน คสล. เพื่ อให
ประชาชนสัญจรไป-มา ไดสะดวกสบาย และปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยขอใช
จายเงินสะสม และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปCได เพราะ
งบประมาณไมเพียงพอ
3.1.4 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนซอยแยกซอยใสใหญ
1 หมูที่ 2 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการปรับเกลี่ยพื้น
ทางเดิม ถมผิวทางดวยหินคลุก ขนาดถนนกวาง 2.50 เมตร ยาว 124.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 310.00 ตารางเมตร บด
อัดเรียบ ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ระยะดําเนินการ 30 วัน ประมาณการ
ตั้งไว 26,000.-บาท (สองหมื่นหกพันบาทถวน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตัง
ใต (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 4 หนา 4)
เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากถนนดังกลาวสภาพถนนปOจจุบันเปMนหลุม
เปMนบอเดินทางยากลําบาก จึงจําเปMนตองปรับปรุงเปMนถนนหินคลุก เพื่อให
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จายเงินสะสม และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปCได เพราะ
งบประมาณไมเพียงพอ
3.1.5 ขออนุ มั ติ จ ายขาดเงิ น สะสม โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนซอยแยกซอย
โรงงาน หมูที่ 2 ตําบลกันตั งใต อําเภอกัน ตัง จั งหวัด ตรัง โดยทําการปรั บ
เกลี่ยพื้นทางเดิม ถมผิวทางดวยหินคลุก ขนาดถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว
118.00 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.15 เมตร หรื อ พื้ น ที่ ไ มนอยกวา 354.00
ตารางเมตร บดอัดเรียบ ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ระยะดําเนินการ 30
วันประมาณการตั้งไว 29,000.-บาท (สองหมื่นเกาพันบาทถวน) (แผนพัฒนา
สี่ปC อบต.กันตังใต (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร&การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 5 หนา 5)
เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากถนนดังกลาวสภาพถนนปOจจุบันเปMนหลุม
เปMนบอเดินทางยากลําบาก จึงจําเปMนตองปรับปรุงเปMนถนน หินคลุก เพื่อให
ประชาชนสัญจรไป-มา ไดสะดวกสบาย และปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3.1.6 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงไหลทางริมถนนสาย
กันตังใต-บางแรด (หนาโรงเรียนบานกันตังใต) หมูที่ 2 ตําบลกันตังใต อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการปรับแตงเกลี่ยไหลทาง ถมวัสดุคัดเลือก (หินผุ)
ปรับพื้นที่ไหลทาง ขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 150.00 ตารางเมตร เกลี่ยเรียบ ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน
1 ปUา ย รายละเอีย ดตามแบบแปลนขององค& การบริหารสวนตําบลกัน ตังใต
ระยะดําเนินการ 30 วัน ประมาณการตั้งไว 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นหาพัน
บาทถวน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 6
หนา 6)
เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากถนนดังกลาวสภาพปOจจุบันไหลทางชํารุด
จากน้ํากัดเซาะ จึงจําเปMนตองปรับปรุงไหลทาง เพื่อใหประชาชนสัญจรไป-มา
ไดสะดวกสบาย และปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยขอใชจายเงินสะสม และไมสามารถ
ใชจายงบประมาณรายจายประจําปCได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ
3.1.7 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงคูระบายน้ํา ซอยปVาเลน
หมูที่ 3 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการขุดลอกคูระบาย
น้ํา ขนาดกวาง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาวรวม 255.00
เมตร พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 x 1.00
เมตร (มอก.) ยาแนวทอ ถมหลังทอดวยวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ปOกปUายโครงการ
ชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค&การบริหารสวน
ตําบลกันตังใต ระยะดําเนินการ 45 วัน ประมาณการตั้งไว 74,000.-บาท
(เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต (พ.ศ.2561-2564)

-6เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ลําดับที่ 7 หนา 7)
เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากถนนดังกลาวเปMนเสนทางหลักที่ประชาชน
ในหมูบานใชสัญจรไป-มา คูระบายน้ํา 2 ขางทาง มีวัชพืชและเศษกิ่งไมขนาด
ใหญกี ด ขวางการระบายน้ํ า เมื่ อเกิ ด ฝนตกหนั ก ทํ าใหน้ํ า ทวมผิ ว จราจร จึ ง
จําเปMนตองปรับปรุงคูระบายน้ํา โดยขอใชจายเงินสะสม และไมสามารถใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปCได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ

ประธาน
นายสมพล อุปมัยรัตน&
ผูอํานวยการกองชาง
ประธาน
ประธาน
นายกฯ

3.1.8 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการติดตั้งไฟฟUาแสงสวาง High Mast
แยกจุปะ หมูที่3 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการติดตั้ง
ไฟฟUาแสงสวาง High Mast ชนิด 9 ลอน สูง 15.00 เมตร โคมไฟ 400 วัตต&
แมททั ลอัลไลต& 6 โคม จํ านวน 1 ตน ปO กปUา ยโครงการชั่วคราว จํานวน 1
ปUาย และปOกปUายโครงการถาวร จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ระยะดําเนินการ 60 วัน ประมาณการ
ตั้งไว 499,000.-บาท (สี่แสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.
กั น ตั งใต (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 ยุ ท ธศาสตร& ก ารพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 8 หนา 8)
เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากแยกจุปะเปMนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
จึงจําเปMนตองติดตั้งไฟฟUาแสงสวางเพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พย& สิ น โดยขอใชจายเงิ น สะสม และไมสามารถใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปCได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ สําหรับโครงการนี้มีการขอ
แกไขรายละเอียดคําชี้แจง ผมขออนุญาตใหผูอํานวยการกองชาง ไดชี้แจงให
สมาชิกฯ ทราบครับ
ขอเชิญผูอํานวยการกองชาง
เรียน ประธานสภาฯ ผมขอแกไขรายละเอียด จากเดิม โดยทําการติดตั้งไฟฟUา
แสงสวาง High Mast ชนิด 9 ลอน เปลี่ยนเป:น โดยทําการติดตั้งไฟฟUาแสง
สวาง High Mast ชนิดกลม สวนรายละเอียดอื่นคงขอความเดิมครับ
ขอบคุณผูอํานวยการกองชาง
ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงโครงการตอครับ
3.1.9 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนซอยอนามัยซอย 1
หมูที่ 4 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการปรับเกลี่ยพื้นทาง
เดิม ถมผิวทางดวยหินคลุก ขนาดถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 480.00 ตารางเมตร บดอัด
เรียบ ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ระยะดําเนินการ 30 วันประมาณการ
ตั้งไว 42,000.-บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถวน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ 2 ยุทธศาสตร&การพัฒ นาโครงสราง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 11 หนา 11)

-7เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากถนนดังกลาวสภาพถนนปOจจุบันเปMนหลุม
เปMนบอเดินทางยากลําบาก จึงจําเปMนตองปรับปรุงเปMนถนนหินคลุก เพื่อให
ประชาชนสัญจรไป-มา ไดสะดวกสบาย และปลอดภัยเพิ่ มขึ้น โดยขอใช
จายเงินสะสม และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปCได เพราะ
งบประมาณไมเพียงพอ
3.1.10 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบานกลาง หมูที่ 4 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โดยทําการลอกตะกอนและลางทําความสะอาดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กของเดิมพรอมทําการเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก รวมความยาวรางระบายน้ํา
47.50 เมตร ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย และปOกปUายโครงการ
ถาวร จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค&การบริหารสวน
ตําบลกันตังใต ระยะดําเนินการ 45 วัน ประมาณการตั้งไว 106,000 บาท
(หนึ่ ง แสนหกพั น บาทถวน) (แผนพั ฒ นาสี่ ปC อบต.กั น ตั ง ใต (พ.ศ.25612564) เพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ 2 ยุ ท ธศาสตร& ก ารพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานและ
สาธารณูปโภค ลําดับที่ 9 หนา 9)
เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากรางระบายน้ําดังกลาว มีตะกอนดินและ
เศษขยะกีดขวางการระบายน้ํา ทําใหน้ําเนาสงกลิ่นรบกวนประชาชน ประกอบ
กับฝาตะแกรงเหล็กเปMนสนิทกัดกรอนชํารุดเสียหาย อาจจะเกิดอันตรายแก
ประชาชนได จึงจําเปMน ตองปรับปรุงขุดรื้อตะกอนรางระบายน้ํา โดยขอใช
จายเงินสะสม และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปCได เพราะ
งบประมาณไมเพียงพอ
3.1.11 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการลอกรางระบายน้ํา ภายในเขต
พื้นที่ หมูที่ 4 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการลอกตะกอน
และลางทําความสะอาดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเตพื้นที่ หมูที่
4 รวมความยาวทั้งหมด 1,169.00 เมตร ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน
1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต
ระยะดําเนินการ30 วัน ประมาณการตั้งไว 50,000.-บาท (หาหมื่นบาทถวน)
(แผนพั ฒ นาสี่ ปC อบต.กั น ตั ง ใต (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2
ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 10 หนา
10)
เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากหมูบานเกาะเคี่ยม เปMนชุมชนขนาดใหญมี
บานเรือนประชาชนหนาแนน ทําใหเกิดปOญหาการระบายน้ํา เมื่อเกิดฝนตก
หนักทําใหน้ําทวมขังบานเรือนและผิวจราจร จึงจําเปMนตองขุดลอกคูระบายน้ํา
โดยขอใชจายเงินสะสม และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปCได
เพราะงบประมาณไมเพียงพอ

-83.1.12 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ ก พรอมปรั บปรุ งถนน ซอยตนโด หมู ที่ 4 ตํ า บลกัน ตั งใต อํ าเภอ
กั น ตั ง จั ง หวั ด ตรั ง โดยทํ า การรื้ อ ผิ ว ถนนคอนกรี ต เสริ มเหล็ กของเดิ ม ออก
กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คูรางตื้น) ขนาดกวางภายใน 0.40
เมตร ผนั ง รางหนา 0.12 เมตร ลึ ก เฉลี่ ย 0.30-0.35 เมตร ความยาว
100.00 เมตร และทําการเทคอนกรีตเสริมเหล็กผิวถนนใหม ขนาดความ
กวางถนนรวมกับความกวางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00
เมตร ผิวถนน หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นที่ถนนรวมราง
ระบายน้ําไมนอยกวา 300.00 ตารางเมตร ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน
1 ปUาย และปOกปUายโครงการถาวร จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ระยะดําเนินการ 60 วัน ประมาณการ
ตั้ งไว 416,000.-บาท (สี่ แ สนหนึ่ งหมื่ น หกพั น บาทถวน) (แผนพั ฒ นาสี่ ปC
อบต.กันตังใต (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 12 หนา 12)
เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากซอยบานนายขาว มีบานเรือนประชาชน
หนาแนน ทําใหเกิดปOญหาการระบายน้ํา เมื่อเกิดฝนตกหนักทําใหน้ําทวมขัง
บานเรือนและผิวจราจร จึงจําเปMนตองขุดลอกคูระบายน้ํา โดยขอใชจายเงิน
สะสม และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจํ า ปC ไ ด เพราะ
งบประมาณไมเพียงพอ
3.1.13 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหัวทุง หมูที่ 5 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทํา
การกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คูรางตื่น) ขนาดกวางภายใน
0.40 เมตร ผนังรางหนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร ความยาว
รวมทั้งสองขาง 130.00 เมตร ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย และ
ปOกปUา ยโครงการถาวร จํ านวน 1 ปU าย รายละเอีย ดตามแบบแปลนของ
องค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ระยะดําเนินการ 60 วัน ประมาณการตั้ง
ไว 393,000.-บาท (สามแสนเกาหมื่ นสามพั น บาทถวน) (แผนพั ฒ นาสี่ ปC
อบต.กันตังใต (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 13 หนา 13)
เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิม
บริเวณดังกลาวไมมีการวางทอระบายน้ําหรือรางระบายน้ํา แตปOจจุบันปริมาณ
น้ํ า ที่ ไหลผานมี ป ริ มาณมากขึ้ น เนื่ องจากมี ก ารกอสรางอาคารบานเรื อนกี ด
ขวางทางไหลของน้ํ า ทําใหทิศทางการไหลของน้ํ าเปลี่ย นไป จึงจํา เปMน ตอง
กอสรางรางระบายน้ํา คอนกรี ต เสริ ม จะใหการระบายน้ํ า เปMน ไปดวยความ
รวดเร็ว โดยขอใชจายเงินสะสม และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปCได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ

-93.1.14 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนซอยหนวยพิทักษ&ฯ
หมูที่ 5 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการปรับเกลี่ยพื้นทาง
เดิม ถมผิวทางดวยหินคลุก ขนาดถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 660.00 ตารางเมตร บดอัด
เรียบ ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ระยะดําเนินการ 30 วันประมาณการ
ตั้งไว 61,000.-บาท (หกหมื่ น หนึ่ งพั น บาทถวน) (แผนพั ฒ นาสี่ ปC อบต.
กั น ตั งใต (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 ยุ ท ธศาสตร& ก ารพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 14 หนา 14)
เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากถนนดังกลาวสภาพถนนปOจจุบันเปMนหลุม
เปMนบอเดินทางยากลําบาก จึงจําเปMนตองปรับปรุงเปMนถนนหินคลุก เพื่อให
ประชาชนสัญจรไป-มา ไดสะดวกสบาย และปลอดภัยเพิ่มขึ้นโดยขอใชจายเงิน
สะสมและไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปCไดเพราะงบประมาณ
ไมเพียงพอ
3.1.15 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบรางตัววี หมูที่ 6 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรั ง
โดยทําการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางตัววี ขนาดปาก
รางกวาง 0.60 เมตร ทองรางกวาง 0.30 เมตร ผนังรางหนา 0.10 เมตร ลึก
เฉลี่ ย 1.00 เมตร ระยะทางยาว 60.00 เมตร ปO กปU ายโครงการชั่ว คราว
จํานวน 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค&การบริหารสวนตําบล
กันตังใต ระยะดําเนินการ 45 วัน ประมาณการตั้งไว 67,000.-บาท (หก
หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ลําดับที่ 16 หนา 16)
เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ย นแปลงเดิ ม
บริเวณดังกลาวไมมีการวางทอระบายน้ําหรือรางระบายน้ํา แตปOจจุบันปริมาณ
น้ํ า ที่ ไหลผานมี ป ริ มาณมากขึ้ น เนื่ องจากมี ก ารกอสรางอาคารบานเรื อนกี ด
ขวางทางไหลของน้ํ า ทําใหทิศทางการไหลของน้ํ าเปลี่ย นไป จึงจํา เปMน ตอง
กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรางตัววี จะใหการระบายน้ําเปMนไป
ดวยความรวดเร็ว โดยขอใชจายเงินสะสม และไมสามารถใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปCได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ
3.1.16 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงคูระบายน้ําซอยบาน
ออก-สะพานน้ําผึ้ง หมู ที่ 6 ตําบลกันตั งใต อําเภอกันตั ง จั งหวัด ตรัง โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ปรับปรุงปากทางซอยบานกลาง โดยทําการขยายผิวจราจร ออกขางละ
2.00 เมตร

- 10 2. ขุดลอกวัชพืชบริเวณคูระบายน้ําจากปากซอยบานกลางไปจดรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ของเดิม ขนาดคูกวาง 1.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร ขน
ทิ้ง
3. ขุดลอกเศษดิน-ตะกอน บริเวณพื้นที่รับน้ํา (ปากซอยบานออก) พื้นที่ไม
นอยกวา 280.00 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ขนทิ้ง
4. ขุดลอกคูระบายน้ํา ริมถนนซอยบานออก ขนาดคูกวาง 1.00 เมตร ยาว
47.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ขนทิ้ง
5. กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางตัววี) จากซอยบานออกไป
จดคูดิน ขนาดปากรางกวาง 1.00 เมตร ทองรางกวาง 0.50 เมตร ผนังราง
หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00-1.20 เมตร ยาว 135.00 เมตร
6. ขุ ดลอกคูระบายน้ํ าจากรางระบายน้ําคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่กอสรางใหม
ขนาดคูกวาง 2.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ตั้งคัน
7. ขุ ดลอกคูร ะบายน้ํา เลี ยบถนนสายกั นตั งใต ซอย 1 ขนาดคูกวาง 3.00
เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ตั้งคัน
8. ขุดลอกคูระบายน้ําริมถนนสายกันตังใต-บางแรด จากปากซอย ถนนกันตัง
ใต ซอย 1 ไปจดสะพานน้ําผึ้ง ขนาดคูกวาง 1.50 เมตร ยาว 220.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ขนทิ้ง
9. ปO ก ปU า ยโครงการชั่ ว คราว จํ า นวน 1 ปU า ย และปO ก ปU า ยโครงการถาวร
จํานวน 1 ปUาย
รายละเอี ย ดตามแบบแปลนขององค& การบริ ห ารสวนตํ า บลกั น ตั งใต ระยะ
ดําเนินการ 60 วัน ประมาณการตั้งไว 301,000.-บาท (สามแสนหนึ่งพัน
บาทถวน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 17
หนา 17)
เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากถนนดังกลาว มีวัชพืชและเศษกิ่งไมขนาด
ใหญกี ด ขวางการระบายน้ํ า เมื่ อเกิ ด ฝนตกหนั ก ทํ าใหน้ํ า ทวมผิ ว จราจร จึ ง
จําเปMนตองปรับปรุงคูระบายน้ํา โดยขอใชจายเงินสะสมและไมสามารถใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปCได เพราะงบประมาณไมเพียงพอ
3.1.17 ขออนุมัติจ ายขาดเงินสะสม โครงการปรั บปรุงพื้นที่ ถนนและลาน
ซอยไทรงาม หมู ที่ 6 ตํ า บลกั น ตั ง ใต อํ า เภอกั น ตั ง จั ง หวั ด ตรั ง โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ปรับปรุงถนนหินผุ โดยทําการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ถมหินคลุก ขนาดถนน
กวาง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 508.00 ตารางเมตร บดอัดเรียบ
2. ปรับปรุงลานหินผุ โดยทําการปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ถมหินคลุก ขนาดลาน
กวาง 7.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 630.00 ตารางเมตร บดอัดเรียบ
3. ปOกปUายโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปUาย

ประธาน
ประธาน

นายกฯ

ประธาน
ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน

- 11 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ระยะ
ดําเนินการ 30 วัน ประมาณการตั้งไว 86,000.-บาท (แปดหมื่นหกพันบาท
ถวน) (แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ลําดับที่ 18 หนา
18)
เหตุผลและความจําเป:น เนื่องจากซอยดังกลาวสภาพถนนปOจจุบันคับแคบ
และไมสามารถขยายถนนได เมื่อถึงชวงไหวบรรพบุรุษ จะมีประชาชนเชื้อสาย
จีน ในและนอกพื้ นที่ เขามาจอดรถบนผิ วจราจรเปM นจํ า นวนมาก กอใหเกิ ด
อันตรายตอผูใชรถใชถนน จึงจําเปMนตองปรับปรุงพื้นที่ถนนและลาน เพื่อให
ประชาชนที่มาประกอบพิธีทางศาสนาไดสะดวกสบายและปลอดภัยเพิ่มขึ้น
โดยขอใชจายเงินสะสม และไมสามารถใชจายงบประมาณรายจายประจําปCได
เพราะงบประมาณไมเพียงพอ รายละเอียดคําชี้แจง ตลอดจนใบประมาณราคา
และแบบแปลนโครงการทั้งหมด ไดจัดสงใหสมาชิกฯ ทุกทานไปศึกษาลวงหนา
ตามเอกสารที่เปMนรูปเลมแลวครับ
เมื่อนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะขออนุมัติจายขาดเงินสะสมครบ
ทั้ง 17 โครงการแลว สมาชิกฯ ทานใดมีขออภิปรายหรือสอบถามขอเชิญครับ
เมื่อไมมีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถาม ผมขอใชสิทธิในฐานะ
สมาชิกฯ หมูที่ 3 ขอสอบถามนายกฯ ขอ 3.1.17 สะสม โครงการปรับปรุง
พื้นที่ถนนและลาน ซอยไทรงาม หมูที่ 6 ตําบลกันตังใต เกี่ยวกับการปรับปรุง
ถนนหินผุ ปรับปรุงลานหินผุ
เรียน ประธานสภาฯ หมูที่ 1 บานทาเรือ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเปMนงบประมาณจากอําเภอลงหมูบาน ไดมี
การจัดทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปชวงหนึ่ง อีกชวงหนึ่งจะเปMนถนนลูกรัง
และพื้ น ที่ ดั ง กลาวมี ล านอยู ดวย เพื่ อ รองรั บ และความสะดวกในการจอด
รถยนต& รถจักรยานยนต&ของประชาชนที่เขาไปทําบุญในสุสานครับ
สมาชิกฯ ทานใดมีขออภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม เมื่อไมมีผมจะขอมติที่
ประชุมเปMนรายโครงการ
สมาชิกฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติจายขาดเงินสะสม ขอ 3.1.1 โครงการขุดลอก
คู ร ะบายน้ํ า ริ ม ถนนสายกั น ตั ง ใต – บางแรด หมู ที่ 1,6 ตํ า บลกั น ตั ง ใต
งบประมาณ 16,000.-บาท โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
สมาชิกฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติจายขาดเงินสะสม ขอ 3.1.2 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรี ต เสริ มเหล็ ก ซอยทาเรื อ หมู ที่ 1 ตํ า บลกั น ตั ง ใต งบประมาณ
498,000.-บาท โปรดยกมือ
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- 12 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
สมาชิกฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติจายขาดเงินสะสม ขอ 3.1.3 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ซอยชุ ม ชนใสใหญ หมู ที่ 2 ตํ า บลกั น ตั ง ใต
งบประมาณ 393,000.-บาท โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
สมาชิกฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติจายขาดเงินสะสม ขอ 3.1.4 โครงการปรับปรุง
ถนนซอยแยก (ซอยใสใหญ 1) หมู ที่ 2 ตํ า บลกั น ตั ง ใต งบประมาณ
26,000.-บาท โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
สมาชิกฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติจายขาดเงินสะสม ขอ 3.1.5 โครงการปรับปรุง
ถนนซอยแยกซอยโรงงาน หมูที่ 2 ตําบลกันตังใต งบประมาณ 29,000.-บาท
โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
สมาชิกฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติจายขาดเงินสะสม ขอ 3.1.6 โครงการปรับปรุง
ไหลทางริมถนนสายกันตังใต – บางแรด (หนาโรงเรียนบานกันตังใต) หมูที่ 2
ตําบลกันตังใต งบประมาณ 15,000.-บาท โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
สมาชิกฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติจายขาดเงินสะสม ขอ 3.1.7 โครงการปรับปรุง
คูระบายน้ํา (ซอยปVาเลน) หมูที่ 3 ตําบลกันตังใต งบประมาณ 74,000.-บาท
โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน

- 13 สมาชิกฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติจายขาดเงินสะสม ขอ 3.1.8 โครงการติดตั้ง
ไฟฟUาแสงสวาง High Mast แยกจุปะ หมูที่ 3 ตําบลกันตังใต งบประมาณ
499,000.-บาท โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
สมาชิกฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติจายขาดเงินสะสม ขอ 3.1.9 โครงการปรับปรุง
ถนนซอยอนามัย (ซอย 1) หมูที่ 4 ตําบลกันตังใต งบประมาณ 42,000.-บาท
โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
สมาชิ ก ฯ ทานใดเห็ น ควรอนุ มัติ จ ายขาดเงิ น สะสม ขอ 3.1.10 โครงการ
ปรับ ปรุ งรางระบายน้ํ าคอนกรีต เสริ มเหล็ ก (ซอยบานกลาง) หมู ที่ 4 ตํ าบล
กันตังใต งบประมาณ 106,000.-บาท โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
สมาชิกฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติจายขาดเงินสะสม ขอ 3.1.11 โครงการลอก
รางระบายน้ําภายในเขตพื้นที่ หมูที่ 4 ตําบลกันตังใต งบประมาณ 50,000.บาท โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
สมาชิ ก ฯ ทานใดเห็ น ควรอนุ มัติ จ ายขาดเงิ น สะสม ขอ 3.1.12 โครงการ
กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมปรับปรุงถนน ซอยตนโด หมูที่
4 ตําบลกันตังใต งบประมาณ 416,000.-บาท โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
สมาชิ ก ฯ ทานใดเห็ น ควรอนุ มัติ จ ายขาดเงิ น สะสม ขอ 3.1.13 โครงการ
กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหัวทุง) หมูที่ 5 ตําบลกันตังใต
งบประมาณ 393,000.-บาท โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน
มติที่ประชุม

- 14 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
สมาชิ ก ฯ ทานใดเห็ น ควรอนุ มัติ จ ายขาดเงิ น สะสม ขอ 3.1.14 โครงการ
ปรั บ ปรุ ง ถนน (ซอยหนวยพิ ทั กษ& ฯ ) หมู ที่ 5 ตํ า บลกั น ตั ง ใต งบประมาณ
61,000.-บาท โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
สมาชิ ก ฯ ทานใดเห็ น ควรอนุ มัติ จ ายขาดเงิ น สะสม ขอ 3.1.15 โครงการ
กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางตัววี หมูที่ 6 ตําบลกันตังใต
งบประมาณ 67,000.-บาท โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
สมาชิ ก ฯ ทานใดเห็ น ควรอนุ มัติ จ ายขาดเงิ น สะสม ขอ 3.1.16 โครงการ
ปรับปรุงคูระบายน้ํา (ซอยบานออก – สะพานน้ําผึ้ง) หมูที่ 6 ตําบลกันตังใต
งบประมาณ 301,000.-บาท โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
สมาชิ ก ฯ ทานใดเห็ น ควรอนุ มัติ จ ายขาดเงิ น สะสม ขอ 3.1.17 โครงการ
ปรับปรุงพื้นที่ถนน และลาน (ซอยไทรงาม) หมูที่ 6 ตําบลกันตัง งบประมาณ
86,000.-บาท โปรดยกมือ
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 เสียง
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คางพิจารณา
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม
- ไมมี

- 15 ระเบียบวาระที่ 6
ประธาน
นายกฯ

นายวิรวัฒน& หมาดหวา
รองนายก อบต.คนที่ 2

นายพนมกร กันตังกุล
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1

เรื่องอื่นๆ
สมาชิกฯ ทานใดมีขอปรึกษาหารือ หรือฝากปOญหาความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชนในพื้นที่เพื่อใหทางผูบริหารไดแกไขปOญหา ขอเชิญครับ
เรียน ประธานสภาฯ ผมขอแจงปOญหาเรื่องน้ําไมเพียงพอ ซึ่งทุกทานทราบแลว
วาอางเก็ บ น้ํ า หวยลึ ก ไดมี การขุ ด ลอกและขยายอางเก็ บ น้ํ า ทั้ ง ดานบนและ
ดานลาง ซึ่ ง ขณะนี้ ก ารดํ า เนิ น โครงการเสร็ จ ไปแลวชวงหนึ่ ง และยั ง คงมี
รายละเอียดการกอสรางอีกหลายรายการ เชน ประตูน้ํา ตลอดจนระบบการ
เป_ด – ป_ดน้ํา เปMนตน คงยังจะไมมีการเป_ดใชน้ํา องค&การบริหารสวนตําบล
กันตังใต มีโครงการชวยเหลือผูประสบภัยแลง แตในชวงนี้ยังไมเกิดวิกฤติภัย
แลงในพื้นที่ตําบลกันตังใต แตบางหมูบาน เชน หมูที่ 5 บานแตะหรํา (ซอย
1) พี่นองประชาชนไมมีน้ําใชอุปโภค สาเหตุเกิดจากน้ําระบบประปาหมูบานมี
ไมเพียงพอ เบื้องตนผมไดประสานพูดคุยกับผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขากันตังแลวสรุปวา ใหองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ไดจัดทําหนังสือ
ขอความอนุ เ คราะห& น้ํ า เพื่ อ ใชสํ า หรั บ การอุ ปโภค บริ โ ภค พรอมแนบบั ญ ชี
รายชื่อพรอมสําเนาบัตรประชาชนของพี่นองประชาชนผูประสบปOญหาการขาด
แคลนน้ํ า เพื่ อ งายตอการตรวจเช็ ค ปริ มาณน้ํ า ของการประปาสวนภู มิภ าค
สํา หรั บในสวนนี้ ไมมี การใชจายงบประมาณในการซื้ อน้ํ า จากสํ า นั กงานการ
ประปาสวนภูมิภาค สาขากันตังแตอยางใด ก็ขอใหสมาชิกฯ หมูที่ 5 ไดสํารวจ
และจัดสงรายชื่อพี่นองประชาชนที่ไมมีน้ําใชอุปโภค บานแตะหรํา (ซอย 1)
มายังองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต เพื่อจะไดดําเนินการแกไขปOญหาความ
เดือดรอนของพี่นองประชาชนตอไป
เรียน ประธานสภาฯ ผมมีเรื่องประชาสัมพันธ& จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. โครงการขลิ ปหนังอุมอวั ยวะเพศชายใหกั บเด็กและเยาวชนชายที่นั บถื อ
ศาสนาอิ ส ลามในพื้ น ที่ ห มู ที่ 3, 4 และหมู ที่ 5 ตํ า บลกั น ตั ง ใต ซึ่ ง เปM น
งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กันตังใต โดยจัดสงใบสมัคร
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของเด็ก กรณีที่เด็กยังไมมี
บัตรประชาชน ก็ขอใหแนบสําเนาใบสูติบัตรมาดวยครับ
2. ขอเชิญคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ผูใหญบานทุกหมูบาน และพนักงาน
เจาหนาที่ อบต.กันตังใต รวมเปMนเกียรติในพิธีเป_ดงานมัสยิดมูญาฮีดีนบานเกาะ
เคี่ยม ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานสนามบาน
กลางนา ซึ่งวัตถุประสงค&ของการจัดงานการกุศลในครั้งนี้ เพื่อหาเงินซื้อที่ดิน
บริเวณหนามัสยิดมอบใหกับมัสยิดมูญาฮีดีนบานเกาะเคี่ยมตอไป ขอบคุณครับ
เรียน ประธานสภาฯ ผมขอฝากผูบริหารเรื่องปOญหาขยะสิ่งกลิ่นเหม็น สืบเนื่อง
จาก ไดมี การนํ า ตะแกรงเหล็กคั ด แยกขยะของหมู ที่ 1 ไปตั้ งไวบริ เ วณหนา
สนามกีฬาเปตองทําใหเกิดปOญหาขยะสงกลิ่นเหม็น จึงขอความอนุเคราะห&ให
ผูบริหารไดเคลื่อนยายไปวางบริเวณที่เหมาะสมตอไป ขอบคุณครับ

นายปรีชา นุนสุวรรณ
เลขานุการนายก อบต.

ประธาน

- 16 เรียน ประธานสภาฯ ผมขอแจงใหทราบวาหลังจากที่การประปาสวนภูมิภาค
สาขากันตัง ไดวางทอในพื้นที่หมูที่ 3 ตําบลกันตังใต ผมเองไดมีการติดตั้งมาตร
น้ําประปาสวนภูมิภาคเรียบรอยแลวและจะประชาสัมพันธ&ใหครัวเรือนใกลเคียง
ไดติดตั้งมาตรน้ําของการประปาสวนภูมิภาค สาขากันตัง เพื่อลดปริมาณการใช
น้ําของประปาหมูบานในพื้นที่หมูที่ 3 ตอไป
สมาชิกฯ ทานใดมีขอปรึกษาหารือ หรือฝากปOญหาความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชนในพื้นที่อีกหรือไม เมื่อไมมีผมขอขอบคุณทุกทานที่เขาประชุมในวันนี้
ขอป_ดประชุม

เลิกประชุม เวลา 14.45 น.
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรพินท& บุษบา)
เลขานุการสภา อบต.กันตังใต

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบรอยแลว
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอัศวิน นาวาเดช)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจํานูญ ทองชู)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายพนมกร กันตังกุล)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 1

สภาไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลว เมื่อคราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2561
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561.
(ลงชื่อ)

.

(นายประทีป ทองชู)
ประธานสภา อบต.กันตังใต

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2561
วันที่ 24 เมษายน 2561
เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
นายประทีป ทองชู
นายนพดล เสียงแกว
นางสาวอรพินท& บุษบา
นายจํานูญ ทองชู
นายปราโมทย& เครือสุวรรณ
นายสมพงศ& ทองชู
นายพานิช มีเล็ก
นายอุดม แซเลี้ยว
นายอัศวิน นาวาเดช
นายณรงค& ศรีประไพ

ตําแหนง
ประธานสภา อบต.กันตังใต
รองประธานสภา อบต.กันตังใต
เลขานุการสภา อบต.กันตังใต
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 4
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 6

หมายเหตุ
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1

ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายพนมกร กันตังกุล
2. นายสุทัศน& ทับเที่ยง

ตําแหนง
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 6

หมายเหตุ
ลากิจสวนตัว
ขาดประชุม

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายกิตติ กันตังกุล
2. นายทิภา คงนคร
3. นายวิรวัฒน& หมาดหวา
4. นายปรีชา นุนสุวรรณ
5. นางสุภา กันตังกุล
6. นางเย็นจิตร& แซเลี้ยว
7. นายธีระศักดิ์ หวอตะเห

ตําแหนง
นายก อบต.กันตังใต
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต
ผูใหญบานหมูที่ 1
กํานันตําบลกันตังใต
นักจัดการงานทั่วไป

ผูไมมาประชุม

หมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา 13.40 น.
เลขานุการสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯ ผูมาประชุม เมื่อมีผูมา
ประชุมครบองค&ประชุม จึงไดเชิญนายประทีป ทองชู ประธานสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

ประธาน
นายกฯ

-2เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี
รับรองรายงานการประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําปC 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
ตามสําเนารายงานการประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําปC 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ไดสงใหทานแลวนั้น
โปรดไดตรวจความถูกตองดวย มีผูใดจะแกไขเพิ่มเติมบางหรือไม
เมื่อไมมีการแกไขหรือเพิ่มเติม ถือวาที่ประชุมใหการรับรอง
รับทราบ
ญัตติที่เสนอ (เพื่อทราบ/ พิจารณา)
3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กันตังใต รอบ 6
เดือน (ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2560 – เดือน มีนาคม 2561)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครอง
สวนทองถิ่ น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 29
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ (3)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผู บริ ห ารทองถิ่ น เพื่ อ ใหผู บริ ห ารทองถิ่ น เสนอตอสภาทองถิ่ น และคณะ
กรมการพั ฒ นาทองถิ่ น พรอมทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เป_ดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองป_ดประกาศไวเปMนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบ วัน โดยอยางนอยปCล ะสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปC
ขอเชิญนายกฯ
เรี ย น ประธานสภาฯ และสมาชิ ก สภา อบต.กั น ตั ง ใต ทุ ก ทาน ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค&การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองค&กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 สงผลให
องค&กรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้ง
ในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริม
การลงทุน พาณิช ยกรรมและการทองเที่ ยว ดานการบริห ารจัด การและการ
อนุ รั ก ษ& ท รั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดลอม และดานศิ ล ปวั ฒ นธรรม จารี ต
ประเพณี และภูมิปOญญาทองถิ่น แมวาองค&กรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจ
หนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองค&กรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากร
จํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ& เพื่อใหการดําเนินงาน
ขององค&กรเปMนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส และ
เกิดประโยชน&สูงสุดแกทองถิ่นของตน จึงกําหนดใหองค&กรปกครองสวนทองถิ่น
มีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น อันเปMนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะให
องค&กรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามเปUาหมายที่วางไว

ประธาน
ประธาน
นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภา อบต.ม.5

ประธาน

-3จึงจําเปMนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อ
พัฒ นาทองถิ่ น และสามารถบงชี้ ความสํา เร็ จ ของแผนไดดวยเหตุ ผ ลที่ มีการ
วางแผนมีความสําคัญ 5 ประการ คือ
1. เปMนการลดความไมแนนอนและปOญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
2. ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองค&กร
3. ทําใหการดําเนินการขององค&กรบรรลุเปUาหมายที่ปรารถนา
4. เปMนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน และ
5. ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน
ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เปMนระบบเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด สํ า หรั บ อนาคต สํ า หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค& ข องการติ ด ตามและ
ประเมินผล ประกอบดวย
1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
2. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
4. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม
5. เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน
6. เพื่อการพัฒนาแผนงาน
7. เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน
8. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปOญหาของทองถิ่น
9. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
สําหรั บรายละเอียดตางๆ ปรากฏตามเอกสารที่จั ดสงใหสมาชิกฯ ไปศึกษา
ลวงหนาแลว
สมาชิ ก ฯ ทานใดมี ข อสอบถามรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นารอบ 6 เดื อ น (ตั้ ง แตเดื อ น ตุ ล าคม 2560 – เดื อ น มี น าคม
2561) ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายอัศวิน นาวาเดช สมาชิกฯ หมูที่ 5
เรียน ประธานสภาฯ ผมขอขอบคุณทานนายกฯ สําหรับยุทธศาสตร& ที่ 3 การ
พั ฒ นาดานการศึ ก ษาฯ แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ
อุดหนุนมัสยิดตามโครงการจางเหมาครูสอนศาสนาอิสลามและจริยธรรม ผม
ไดติดตามเรื่องนี้มาตลอด แตอาจไมเหมือนครั้งที่แลว ผมคิดวาทาง อบต.กับ
มั ส ยิ ด มี ค วามรู สึ ก หางเหิ น กั น โอกาสนี้ ข อบคุ ณ นายกฯ ที่ ใ หสมาชิ ก ฯ ได
ติดตามและแกไขอะไรไดบาง ผมฝากโครงการที่ผานสภาฯ ไปเรียบรอยแลว
โครงการไหนชวยไดก็สละเวลามาชวยดวย สมาชิกฯ มีเอกภาพ ทํางานจริงใจ
ตอประชาชน
ผมขอใชสิทธิสมาชิกฯ หมูที่ 3 เนื่องจากมีประชาชนหมูที่ 2 ไดฝากบอกวา
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไสใหญ ยังไมเรียบรอย ดูไมดี
โครงการเพิ่งทําเสร็จไป คอยแกไขกันไป

ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6
ประธาน
ประธาน
นางเย็นจิตร& แซเลี้ยว
กํานันตําบลกันตังใต
นายกฯ

-4เมื่อไมมีสมาชิกฯ ทานใดจะสอบถามรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (ตุลาคม พ.ศ.2559 – มีนาคม
พ.ศ.2560) ผมขอเรียนใหทราบวา รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (ตุลาคม พ.ศ.2559 – มีนาคม
พ.ศ.2560) เปMนการรายงานใหสภาฯ ทราบ โดยไมมีการลงมติ ผมถือวาที่
ประชุมรับทราบรายงานผลการติดตามฯ ดังกลาว
รับทราบ
เรื่องที่คางพิจารณา
- ไมมี
เรื่องที่เสนอใหม
- ไมมี
เรื่องอื่นๆ
สมาชิกฯ ทานใดมีขอปรึกษาหารือ หรือฝากปOญหาความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชนในพื้นที่เพื่อใหทางผูบริหารไดแกไขปOญหา ขอเชิญครับ
ขอเชิญกํานัน
เรี ยน ประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบใหนายกฯ ไดชี้แจงเรื่ องกิจ กรรมการปOd น
จักรยาน
เรียน ประธานสภาฯ ขอบคุณ นายอัศวิน นาวาเดช สมาชิกฯ หมูที่ 5 ที่ได
แนะนําโครงการที่ผานสภาฯ โดยเฉพาะกิจกรรมมวลชน ประชาชนที่มารวม
กิจกรรมจะสังเกตวาสมาชิกฯ มารวมกิจกรรมหรือไม สวนใหญกิจกรรมเรา
มอบหมายภารกิจใหฝVายปกครองไปดําเนินการ ทั้งที่เปMนกิจกรรมของ อบต.
เชน การแขงขั น กี ฬ าสรางสั ม พั น ธ& ต านภั ย ยาเสพติ ด กอนหนานี้ อบต.ไม
สามารถตั้งงบประมาณจัดซื้อชุดกีฬาใหกับนักกีฬาได ก็มีการรวมดวยชวยกัน
ระหวางฝVายปกครองและสมาชิกฯ ในพื้นที่ แตในครั้งนี้มีระเบียบออกมาฉบับ
ใหม องค&กรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดซื้อชุดกีฬาใหกับนักกีฬาในการ
แขงขันที่องค&กรปกครองสวนทองถิ่นเปMนผูจัดการแขงขันกีฬาเองได ปรากฏวา
สมาชิกฯ เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้นอยมาก ทั้งที่เปMนกิจกรรมของ อบต. ขอ
ฝากสมาชิกฯ ดวยครับ
- สําหรับกิจกรรมปOdนจักรยาน โดยนายอําเภอกันตัง กําหนดปOdนจักรยานเพื่อ
การทองเที่ยว ในวันที่ 19 พ.ค.2561 จุดเริ่มตน สถานีรถไฟกันตัง (สถานีรัก)
ปOdนเขาสูเสนทางถนนสายกันตังใต – บางแรด แวะพัก ณ อบต.กันตังใต แลว
ไปตอ สะพานบานแหลม ออกไปยั ง อบต.วั งวน ไปยั ง อบต.บางเปU า พั ก
รับ ประทานอาหาร บริ เ วณริ มเขื่อน อบต.บางเปU า และสิ้น สุ ด ณ สถานี รั ก
กลุมเปUาหมาย อบต.ละ 10 คัน ฝVายปกครองทองที่หมูบานละ 1 คัน
- ดวยขณะนี้การประปาสวนภูมิภาคกําลังดําเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ําประปา
ตามบัญชีรายชื่อผูใชน้ําที่ยื่นคํารอง และยังมีอีกหลายซอยที่ตกคางที่การขยาย
เขตประปายังเขาไปไมถึง เชน ซอยบานควนแดง ซอยบานตก เปMนตน ซึ่งจะ
ดําเนินการใหตอไป

ประธาน

นายสมพงศ& ทองชู
สมาชิกสภา อบต.ม.3

นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภา อบต.ม.5

ประธาน

-5- การขยายเขตไฟฟUาสาธารณะในเขตพื้นที่ ขอความรวมมือใหสมาชิกฯ เรง
ดําเนินการสํารวจและจัดสงขอมูลให อบต. เพื่อจะไดใหกองชางประมาณราคา
เพื่อตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ
พ.ศ.2562 ตอไป
ผมขอฝากเรื่องการขยายเขตน้ําประปาสวนภูมิภาค จากการสํารวจประชาชนผู
ยื่นขอใชน้ําจากการประปาสวนภูมิภาค สาขากันตัง ในพื้นที่หมูที่ 3 พบวาสวน
ใหญครัวเรือนผูยื่นคําขออยูคนละฝOdงกับทอน้ําประปา ซึ่งเมื่อมีการตัดถนนเดิน
ทอน้ําประปาตองมีคาใชจายในการเดินทอน้ําประปา ประมาณ 3,000.-บาท
ไมรวมคาติดตั้งมิเตอร&ตรงนี้ทาง อบต.จะแกไขอยางไรครับ
เรียน ประธานสภาฯ ผมขอฝากเรื่องบทบาทหนาที่ของสมาชิกฯ สมาชิกฯ มา
จากการเลือกตั้งของประชาชน หลายทานเปMนสมาชิกฯ มาหลายสมัย กิจกรรม
ของ อบต.สมาชิกฯ ควรใหความรวมมือ ประชาชนมองวาสมาชิกฯ ขาดความ
รวมมือในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ อบต.จัดขึ้น หากมีปOญหาเรื่องใดก็มาคุย
แกไขกันไมใชเพื่อตัวเองแตเพื่อพี่นองประชาชน
เรียน ประธานสภาฯ ผมทราบขาววาเมื่อในพื้นที่ตําบลกันตังใต มีการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาคครบ ก็จะมีการตัดระบบประปาหมูบาน ฟOงแลวรูสึกเสียใจ
ผมคิ ด วานาจะเปM น โอกาสหรื อทางเลื อกใหประชาชน วั น พรุ งนี้มีเ งิ น เขาก็ มี
โอกาสใชน้ําประปาสวนภูมิภาค ขอใหใชดุลยพินิจในเรื่องนี้ใหดี อาจมีผลเสีย
หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตอไป
สมาชิกฯ ทานใดมีขอปรึกษาหารือ หรือฝากปOญหาความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชนในพื้นที่อีกหรือไม เมื่อไมมีผมขอขอบคุณทุกทานที่เขาประชุมในวันนี้
ขอป_ดประชุม

เลิกประชุม เวลา 14.50 น.
(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอรพินท& บุษบา)
เลขานุการสภา อบต.กันตังใต

-6คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบรอยแลว
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอัศวิน นาวาเดช)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจํานูญ ทองชู)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายพนมกร กันตังกุล)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 1

สภาไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลว เมื่อคราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2561
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
(ลงชื่อ)

.

(นายประทีป ทองชู)
ประธานสภา อบต.กันตังใต

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ – สกุล
นายประทีป ทองชู
นายนพดล เสียงแกว
นางสาวอรพินท& บุษบา
นายพนมกร กันตังกุล
นายจํานูญ ทองชู
นายปราโมทย& เครือสุวรรณ
นายสมพงศ& ทองชู
นายอุดม แซเลี้ยว
นายอัศวิน นาวาเดช
นายณรงค& ศรีประไพ
นายสุทัศน& ทับเที่ยง

ตําแหนง
ประธานสภา อบต.กันตังใต
รองประธานสภา อบต.กันตังใต
เลขานุการสภา อบต.กันตังใต
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 1
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 6
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 6

หมายเหตุ
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1

ตําแหนง
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 4

หมายเหตุ
ลากิจสวนตัว

ผูไมมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายพานิช มีเล็ก
ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
นายกิตติ กันตังกุล
นายทิภา คงนคร
นายวิรวัฒน& หมาดหวา
นายปรีชา นุนสุวรรณ
นางสาวปริศนา วงษ&จีน
นางสาววิสสุตา ทิพย&สมบัติ
นางเย็นจิตร& แซเลี้ยว
นายทวีศักดิ์ เกาะสมัน
นางสาวนงนุช ดวงเรือง
นายธีระศักดิ์ หวอตะเห

ตําแหนง
นายก อบต.กันตังใต
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
กํานันตําบลกันตังใต
ผูใหญบานหมูที่ 4
นักวิเคราะห&นโยบายและแผนชํานาญการ

นักจัดการงานทั่วไป

หมายเหตุ

-2เริ่มประชุม เวลา 13.40 น.
เลขานุการสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯ ผูมาประชุม เมื่อมีผูมา
ประชุมครบองค&ประชุม จึงไดเชิญนายประทีป ทองชู ประธานสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

ประธาน
นางสาวปริศนา วงษ&จีน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ประธาน
นางสาววิสสุตา ทิพย&สมบัติ
นิติกรปฏิบัติการ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ประธาน
นายกฯ

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําตัวพนักงานสวนตําบลที่โอน (ยาย) มาใหม จํานวน 1 ราย คือ
นางสาวปริ ศนา วงษ& จี น ตํ าแหนง นั กทรั พยากรบุ คคลชํ านาญการ สั งกั ด
สํานักงานปลัด อบต.เกาะลิบง โอน (ยาย) มาดํารงตําแหนงเดิม สังกัด สํานักงาน
ปลัด อบต.กันตังใต เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ขอเชิญเจาหนาที่แนะนําตัวครับ
เรียน ทานประธานสภาฯ ดิฉัน นางสาวปริศนา วงษ&จีน ตําแหนง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สังกัด สํานักงานปลัด อบต.เกาะลิบง โอน (ยาย)
มาดํารงตําแหนงเดิม สังกัด สํานักงานปลัด อบต.กันตังใต เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2561 คะ
1.2 แนะนําตัวพนักงานสวนตําบลที่มาบรรจุแตงตั้งใหม จํานวน 1 ราย คือ
นางสาววิสสุตา ทิพย&สมบัติ ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด สํานักงานปลัด
อบต.กันตังใต เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ขอเชิญเจาหนาที่แนะนําตัวครับ
เรียน ทานประธานสภาฯ ดิฉัน นางสาววิสสุตา ทิพย&สมบัติ เขารับการบรรจุและ
แตงตั้งเปMนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด สํานักงานปลัด
อบต.กันตังใต เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 คะ
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปC 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
ตามสําเนารายงานการประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปC 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ไดสงใหทาน
แลวนั้น โปรดไดตรวจความถูกตองดวย มีผูใดจะแกไขเพิ่มเติมบางหรือไม
เมื่อไมมีการแกไขหรือเพิ่มเติม ถือวาที่ประชุมใหการรับรอง
รับทราบ
เรื่องที่เสนอ (เพื่อพิจารณา)
3.1 พิจารณารางขอบัญญัติองค&การบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณราย
จายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (วาระที่หนึ่ง/รับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติ)
ขอเชิญนายกฯ
เรียน ทานประธานสภาฯ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองค&การบริหารสวนตําบล
กันตังใต จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปCตอสภาองค&การ
บริหารสวนตําบลกันตังใตอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองค&การ
บริหารสวนตําบลกันตังใต ขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง

นางสาวนงนุช ดวงเรือง
นักวิเคราะห&ฯ ชํานาญการ

นายกฯ
ประธาน
นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภา อบต.ม.5

นายกฯ

ประธาน

-3สถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการดํ า เนิ น การใน
ปC งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่ งในปC งบประมาณ พ.ศ.2562 ไดตั้ งงบประมาณ
รายจายไวทั้งสิ้น 32,000,000.-บาท เปMนการจัดทํางบประมาณรายจายฯ แบบ
สมดุล ครอบคลุมทุกดาน สําหรับโครงการดานโครงสรางพื้นฐานที่บรรจุอยูในราง
ขอบัญญัติฯ เปMนโครงการที่นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปC ซึ่งเปMนความตองการ
ของพี่นองประชาชนในพื้นที่ที่ตองการใหองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต เขา
ไปดํ าเนินการแกไขปO ญหาความเดือดรอน สํ าหรับสมาชิ กฯ ที่ มีความสงสั ยวา
ทําไมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปCตองมีการระบุพิกัดสถานที่ดําเนินโครงการ
กระผมขอเชิญนักวิเคราะห&นโยบายและแผน ไดชี้แจงใหสมาชิกฯ ไดรับทราบครับ
เรียน ทานประธานสภาฯ เนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ อปท. ทาง
สตง. มีการทักทวงในหลายประเด็น เชน ในแผนงาน/โครงการระบุวากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบลหรือภายในหมูบาน ถือวาเปMนการเขียนแผนงาน
แบบกวางๆ ไมสามารถรับรูไดวาจะกอสรางในพื้นที่ใด ซึ่งเปMนสาเหตุใหมีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2559 กําหนดให
มีการระบุ วัตถุประสงค& เปU าหมายที่ ชั ดเจน คือ พิ กัดโครงการวาจะดํ าเนิ นการ
กอสรางในสถานที่ใด ซอยใด และแตละโครงการจะมีการเพิ่มหรือลดงบประมาณ
ที่ระบุ ไวในแผนพัฒนาทองถิ่ นสี่ ปCไดไมเกิน 5% เปMนตน ซึ่ ง อบต.กั นตังใต ได
ดําเนินการตามระเบียบแผน เพื่อไมใหเกิดการทักทวงจาก สตง.คะ
สําหรับรางขอบัญญัติฉบับนี้ ไดสงใหสมาชิกฯ ไปศึกษารายละเอียดลวงหนาแลว
สมาชิกฯ ทานใดมีขออภิปรายหรือสอบถามในประเด็นใดขอเชิญครับ
สมาชิกฯ ทานใดมีขออภิปรายขอเชิญ
เรียน ประธานสภาฯ ผมขอฝากโครงการจัดทําปUายชื่อหมูบานในตําบลนาจะมีปUาย
ชื่อซอยดวย และสอบถามเกี่ยวกับกรณีการรับรองแบบแปลนโครงการจากวิศวกร
และกรณีที่ อบต.จะทําโครงการขนาดใหญ เชน เกาะเนรมิต หัวหาดใหญ ไมมี
งบประมาณคาออกแบบ หรือเขียนแบบแปลน อาจทําใหขาดโอกาสในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณได เปMนตน
เรียน ประธานสภาฯ เดิมทีผมมีความคิดจะทําปUายชื่อซอยดวย แตมีขอจํากัดดาน
งบประมาณ จึงจัดทําเฉพาะปUายชื่อหมูบาน ขอความชื่อหมูบานเปMนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และสําหรับการรับรองแบบแปลนโครงการจากวิศวกร ซึ่งในราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 ดานโครงสราง
พื้นฐาน ถาจะดําเนินโครงการตองสงใหวิศวกรรับรองแบบแปลนกอน และกรณี
ของโครงการขนาดใหญที่เกินศักยภาพของทองถิ่น การนําเสนอโครงการตองมีการ
ขอพื้นที่ มีแผนงาน/ โครงการ ขึ้นกับหนวยงานไหน อบต.ตองทํารายละเอียด คํา
ขอโครงการไปยั งหนวยงานนั้ นๆ จะสงเจาหนาที่ มาสํ ารวจ ออกแบบ กรณี ที่
องค&กรปกครองสวนทองถิ่น
สมาชิกฯ ทานใดมีขออภิปรายหรือขอสอบถามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 อีกหรือไม เมื่อไมมีผมขอมติ

ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน

นายสมพงศ& ทองชู
สมาชิกสภา อบต.ม.3
ประธาน
ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน
นายสมพงศ& ทองชู
สมาชิกสภา อบต.ม.3

-4สมาชิกฯ ทานใดเห็นควรรับหลักการ รางขอบัญญัติองค&การบริหารสวนตําบล
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โปรดยกมือ
มีมติ ดังนี้
1. รับหลักการ
จํานวน 10 ทาน
2. ไมรับหลักการ
จํานวน - ทาน
3. งดอกเสียง
จํานวน - ทาน
เมื่ อสภาฯ ไดมี มติ รับหลั กการแหงรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจํ าปC
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ หนึ่ งไปแลวนั้ น ลํ าดั บตอไปจะเปM นการ
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เปMนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน แต
เนื่ องจากในคราวประชุ มสภาองค& การบริ หารสวนตํ าบลกั นตั งใต สมั ยประชุ ม
วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปC 2556 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 สภาฯ ไดมี
มติเห็นชอบใหสมาชิกสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต เปMนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติ จํานวน 3 คน ประกอบดวย
1. นายปราโมทย& เครือสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 2
2. นายนพดล เสียงแกว
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1
3. นายพนมกร กันตังกุล
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1
ดังนั้น การพิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอย
กวายี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมงนั บ แตสภาทองถิ่ น มี ม ติ รั บ หลั ก การแหงรางขอบั ญ ญั ติ
งบประมาณนั้ น ซึ่ งสภาฯ ไดมี มติ รั บหลั กการแหงรางขอบั ญญั ติ งบประมาณ
รายจายประจํ าปC งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแลวเมื่ อเวลา 14.30 น. ลํ าดั บ
ตอไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 16–18 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 08.30 เวลา 16.30 น. ณ หองประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต
สมาชิกฯ ทานใดมีขอเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม
เมื่อไมมีสมาชิกฯ ทานใดเสนอเปMนอื่น ถือวาสมาชิกฯ ไดกําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561
ตั้งแตเวลา 08.30 น. - เวลา 16.30 น. ณ หองประชุมสภาองค&การบริหารสวน
ตําบลกันตังใต จึงขอใหสมาชิกฯ และผูบริหารที่ประสงค&จะแกไขหรือเพิ่มเติมราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหยื่นเสนอคํา
แปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติฯ ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่กําหนด
รับทราบ
สําหรับการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติองค&การบริหารสวนตําบล
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่สอง การแปร
ญัตติ และวาระที่สาม การลงมติ) ขอใหสมาชิกฯ ไดเสนอกําหนดวันประชุม
เรียน ประธานสภาฯ กระผมขอเสนอกําหนดวันประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา
รางขอบั ญญั ติ องค& การบริ หารสวนตํ าบล เรื่ อง งบประมาณรายจายประจํ าปC
งบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่สอง การแปรญัตติ และวาระที่สาม การลงมติ)

ประธาน
ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน
นายกฯ

ประธาน
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สวนตําบลกันตังใต
สมาชิกฯ ทานใดมีขอเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม
เมื่อไมมีสมาชิกฯ เสนอเปMนอยางอื่น ผมขอนัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาราง
ขอบั ญ ญั ติ องค& การบริ ห ารสวนตํ า บล เรื่ อง งบประมาณรายจายประจํ า ปC
งบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่สอง การแปรญัตติ และวาระที่สาม การลงมติ)
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาองค&การบริหาร
สวนตําบลกันตังใต โดยแตงกายเครื่องแบบปกติกากี
รับทราบ
3.2 พิ จารณาอนุ มั ติ แกไขเปลี่ ยนแปลงคํ าชี้ แจงงบประมาณรายจายประจํ าปC
งบประมาณ พ.ศ.2561 (กองสวัสดิการสังคม)
ขอเชิญนายกฯ
เรียน ประธานสภาฯ กองสวัสดิการสังคมองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต มี
ความประสงค& ขอแกไขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจายประจํ า ปC
งบประมาณ พ.ศ.2561 หนาที่ 61 แผนงานสั งคมสงเคราะห& งานบริ หาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห& งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ& ครุภัณฑ&สํานักงาน
จํานวน 2 รายการ ดังนี้
ขอความเดิม จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 30,600.-บาท เพื่อจายเปMน
คาจั ด ซื้ อเครื่ อ งปรั บ อากาศแบบแยกสวนชนิ ด แขวน (มี ร ะบบฟอกอากาศ)
ขนาด 20,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง (ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ&ของ
สํานักงบประมาณ) (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปC เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 –
2564) ยุทธศาสตร&ดานการเมืองการบริหาร หนา 1 ลําดับที่ 1)
ขอแกไขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงเป: น จั ด ซื้ อ เครื่ อ งปรั บ อากาศ จํ า นวน
30,600.-บาท เพื่ อจายเปM นคาจัด ซื้ อเครื่ องปรั บอากาศแบบแยกสวนชนิ ด
แขวน (มี ร ะบบฟอกอากาศ) ขนาดไมนอยกวา 20,000 บี ทียู จํ านวน 1
เครื่อง (ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ&ของสํานักงบประมาณ) (แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปC เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร&ดานการเมือง
การบริหาร หนา 1 ลําดับที่ 1)
ขอความเดิม จัดซื้อโตiะทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,900.-บาท เพื่อจาย
เปMนคาจัดซื้อโตiะทํางาน เปMนโตiะไมขาเหล็ก ขนาดกวางไมนอยกวา 80 ซม.
ยาวไมนอยกวา 1.50 ซม. สูงไมนอยกวา 75 ซม. จํานวน 1 ตัว (ตามราคาที่
จําหนายทั่ วไปในทองตลาด) (แผนพัฒนาทองถิ่น สี่ปC พ.ศ.2561 – 2564
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 แบบ ผ.08 หนา 1 ลําดับที่ 2)
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเป:น จัดซื้อโตiะทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน
3,900.-บาท เพื่อจายเปMนคาจัดซื้อโตiะทํางาน เปMนโตiะไมขาเหล็ก ขนาดกวาง
ไมนอยกวา 80 ซม. ยาวไมนอยกวา 1.50 เมตร สู งไมนอยกวา 75 ซม.
จํานวน 1 ตัว (ตามราคาที่จําหนายทั่วไปในทองตลาด) (แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปC
พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 แบบ ผ.08 หนา 1 ลําดับที่ 2)
สมาชิกฯ ทานใดมีขออภิปรายหรือสอบถามขอเชิญครับ เมื่อไมมีผมจะขอมติ

ประธาน
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6
ประธาน
นายทวีศักดิ์ เกาะสมัน

ประธาน
นางเย็นจิตร& แซเลี้ยว
กํานันตําบลกันตังใต
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สมาชิกฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 รายการ
ขางตน โปรดยกมือ
มีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 10 ทาน
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - ทาน
3. งดอกเสียง
จํานวน - ทาน
ญัตติรางขอบัญญัติที่คางพิจารณา
- ไมมี
ญัตติรางขอบัญญัติที่เสนอใหม
- ไมมี
เรื่องอื่นๆ
สมาชิกฯ ทานใดมีเรื่องปรึกษาหารือ หรือฝากปOญหาความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชนในเขตพื้ นที่ เมื่ อไมมี สมาชิ กฯ ทานใดจะปรึ กษาหารื อ ผมขอเชิ ญ
ผูใหญบานหมูที่ 4 ครับ
เรียน ประธานสภาฯ ผมมีขอหารือและฝากปOญหาความเดือดรอนของประชาชน
ใหคณะผูบริหารไดพิจารณา ดังนี้
1. ผมไดคําถามจากประชาชนหมูที่ 4 กรณีเรือประมงของประชาชนหมูที่ 4 ไป
อับปาง ณ พื้นที่อําเภอหาดสําราญ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ไมทราบวา อบต.
มีแนวทางจะชวยเหลือไดบางหรือไม
2. โครงการกอสรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยตนประดู ผูรับเหมา
ไดมีการตัดผาถนนปลอยทิ้งไว หากเกิดอุบัติเหตุจะทําอยางไร
3. ขอหารื อกรณี โครงการตอเติ มขยายเขตถนนภายในตํ าบล โดยตอเติ มถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังอนามัยหมูที่ 4 มีทอระบายน้ํา 1 จุด หากมีการถม
ดินทอจะสูงกวาระดับน้ํา หารือวาการปรับแบบแปลนลดระดับทอลงมาเพื่อเปMน
การระบายน้ํานาจะดีกวาครับ
ขอเชิญกํานัน
เรียน ประธานสภาฯ ขอฝากเรื่องตางๆ ดังนี้
1. ขอบคุณผูบริหารและสมาชิกฯ สําหรับโครงการตอเติมขยายเขตถนนภายใน
ตําบล โดยตอเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทางวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ซอยไส
ไหม ขอฝากเรื่องความคงทนถาวรดวยคะ
2. การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” กํานัน ผูใหญบาน จิต
อาสาเขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียง ทําไมสมาชิกฯ เขารวมกิจกรรมนอย และ
การรายงานผลการดําเนินงาน ขอความรวมมือใหมีการบรรยายภาพประกอบ โดย
มีกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ เขาไปดวย
3. การจัดทําปUายชื่อหมูบาน นาจะมีการจัดทําแผนที่ชุมชนหรือแผนที่เดินดินของ
หมูบาน โดยตั้งไวทางเขาหมูบาน เพื่อใหทราบถึงลักษณะและพื้นที่ของหมูบาน
ขอเชิญนายกฯ

นายกฯ

ประธาน

-7เรียน ประธานสภาฯ ผมขอตอบคําถามของกํานันและผูใหญบาน ดังนี้
1. เรือประมงประสบเหตุอับปาง ทราบขอมูลเบื้องตนจากประมงอําเภอวา เปMน
เรือที่ไมไดจดทะเบียน ซึ่งในการชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หากเรือไมได
จดทะเบียนก็ไมอยูในระเบียบหรือหลักเกณฑ&ที่จะใหการชวยเหลือได แตขอให
ทางผูใหญบานแจงหนังสือมายัง อบต. เพื่อจะไดแจงใหคณะกรรมการชวยเหลือ
ประชาชนของ อบต.กั นตั งใต พิ จารณาตามระเบี ยบ หลั กเกณฑ& ทางราชการที่
เกี่ยวของตอไป
2. โครงการกอสรางระบายน้ํ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กบริเวณซอยตนประดู จะได
ประสานไปยังผูรับจางใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
3. การจั ดกิ จกรรมจิ ตอาสา อบต.ไดจั ดสงแผนดํ าเนิ นงานไปยั งหมู บาน และ
สมาชิกฯ ทุกครั้ง ก็ขอความรวมมือเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกันดวย
4. การจัดทําปUายชื่อหมูบาน โดยเฉพาะการจัดทําแผนที่ชุมชนหรือแผนที่เดินดิน
เนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณในโอกาสตอไปจะดําเนินการให
และสุดทายขอแจงขาวดีใหสมาชิกฯ ทราบวา ผมไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปMน
พอดีเดน ประจําปC 2561 โดยเดินทางไปรับโลเกียรติคุณในชวงเดือน ธันวาคม
2561 ณ สโมสรทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร
สมาชิกมีเรื่องจะปรึกษาหรือฝากปOญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนอีก
หรือไม เมื่อไมมีผมขอขอบคุณทุกทานที่เขาประชุมในวันนี้ ขอป_ดประชุม

เลิกประชุม เวลา 15.10 น.
(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอรพินท& บุษบา)
เลขานุการสภา อบต.กันตังใต

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบรอยแลว
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอัศวิน นาวาเดช)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจํานูญ ทองชู)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายพนมกร กันตังกุล)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 1

สภาไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลว เมื่อคราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2561
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561.
(ลงชื่อ)

.

(นายประทีป ทองชู)
ประธานสภา อบต.กันตังใต

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2561
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ – สกุล
นายประทีป ทองชู
นายนพดล เสียงแกว
นางสาวอรพินท& บุษบา
นายพนมกร กันตังกุล
นายจํานูญ ทองชู
นายปราโมทย& เครือสุวรรณ
นายสมพงศ& ทองชู
นายพานิช มีเล็ก
นายอุดม แซเลี้ยว
นายอัศวิน นาวาเดช
นายสุทัศน& ทับเที่ยง

ตําแหนง
ประธานสภา อบต.กันตังใต
รองประธานสภา อบต.กันตังใต
เลขานุการสภา อบต.กันตังใต
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 1
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 4
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 6

หมายเหตุ
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1

ผูไมมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายณรงค& ศรีประไพ

ตําแหนง
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 6

หมายเหตุ
ลาปVวย

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล
นายกิตติ กันตังกุล
นายทิภา คงนคร
นายวิรวัฒน& หมาดหวา
นายปรีชา นุนสุวรรณ
นายธีระศักดิ์ หวอตะเห

ตําแหนง
นายก อบต.กันตังใต
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต
นักจัดการงานทั่วไป

หมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
เลขานุการสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯ ผูมาประชุม เมื่อมีผูมา
ประชุมครบองค&ประชุม จึงไดเชิญนายประทีป ทองชู ประธานสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ประธาน
นายกฯ

ประธาน
ประธาน

นายกฯ

-2เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี
รับรองรายงานการประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปC 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ตามสําเนารายงานการประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปC 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ไดสงใหทาน
แลวนั้น โปรดไดตรวจความถูกตองดวย มีผูใดจะแกไขเพิ่มเติมบางหรือไม
เมื่อไมมีการแกไขหรือเพิ่มเติม ถือวาที่ประชุมใหการรับรอง
รับทราบ
ญัตติที่เสนอ (เพื่อทราบ/ พิจารณา)
3.1 พิจารณาอนุมัติกันเงินคาปรับปรุง/ ดัดแปลง รถบรรทุก 6 ลอ หมายเลข
ทะเบียน 80-6742 ตรัง เปMนรถกระเชา ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณี
มิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญนายกฯ
เรียน ประธานสภาฯ กองชางองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต มีความประสงค&
ขอขออนุ มัติกันเงินคาปรั บปรุง/ดัดแปลง รถบรรทุก 6 ลอ หมายเลขทะเบียน
80-6742 ตรัง เปMนรถกระเชา ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิไดกอหนี้
ผูกพัน จํานวน 1 รายการ ดังนี้
ดวยองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ไดตั้งงบประมาณรายจายประจํา ปC
พ.ศ.2561 ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น หมวดคาครุ ภั ณ ฑ& ประเภทคาบํ า รุ ง รั ก ษาและ
ปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ& คาปรั บ ปรุ ง /ดั ด แปลง รถบรรทุ ก 6 ลอเปM น รถกระเชา
ทะเบียน 80- 6742 ตรัง บัดนี้ใกลสิ้นปCงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 แลว การ
จัดซื้อจัดจางครุภัณฑ&ดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันทันภายในงบประมาณ
กองชาง จึ งขออนุ มัติ กัน เงิ นคาปรับ ปรุง/ดั ดแปลง รถบรรทุก 6 ลอเปMน รถ
กระเชา ทะเบียน 80- 6742 ตรัง เปMนเงิน 1,800,0๐๐ บาท (หนึ่งลาน
แปดแสนบาทถวน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิ กจายเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั กษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค& ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจาย หมวด
คาครุภัณฑ&ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปMนจะตอง
ใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองค&กรปกครองสวนทองถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงิน
ตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งปC
สมาชิกทานใดมีขออภิปรายหรือสอบถาม ขอเชิญครับ
เมื่อไมมีสมาชิกทานใดสอบถาม ผมขอใชสิทธิสมาชิก หมูที่ 3 ขอสอบถามวาการ
ที่เรานํารถบรรทุก 6 ลอ ไปปรับปรุงดัดแปลงเปMนรถกระเชา โดยใชงบประมาณ
1,800,000.-บาท ผมวาเรานาจะจัดซื้อรถกระเชาคันใหมดีกวา มีความคุมคา
กวา สวนรถบรรทุก 6 ลอ ก็นาจะไวใชงานดังเดิม
เรี ยน ประธานสภาฯ รายการปรั บปรุ ง/ ดั ดแปลง รถบรรทุ ก 6 ลอหมายเลข
ทะเบียน 80-6742 ตรัง เปMนรถกระเชา

ประธาน
ประธาน
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน

ประธาน
นายนพดล เสียงแกว
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

-3รายการดั ง กลาวไดตั้ ง จายไวในขอบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจายประจํ า ปC
งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ งสภาฯ ไดใหความเห็ นชอบไปแลว ซึ่ งขณะนี้ อยู
ระหวางการดําเนินการลงประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP คาดวา
นาจะกอหนี้ผูกพันไมทันในปCงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงนําเรื่องนี้เขาสภาฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติกันเงินคาปรับปรุง/ ดัดแปลง รถบรรทุก 6 ลอ หมายเลขทะเบียน
80-6742 ตรัง เปMนรถกระเชา ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีมิไดกอหนี้
ผูกพัน ซึ่งเปMนอํานาจการพิจารณาอนุมัติของสภาฯ
สมาชิกทานใดมีขอสอบถามอีกหรือไม เมื่อไมมี ผมขอมติ
สมาชิกฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติกันเงินคาปรับปรุง/ ดัดแปลง รถบรรทุก 6 ลอ
หมายเลขทะเบี ยน 80-6742 ตรัง เปMนรถกระเชา ประจํ าปC งบประมาณ พ.ศ.
2561 กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน โปรดยกมือ
มีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 ทาน
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - ทาน
3. งดอกเสียง
จํานวน 1 ทาน (ประธานสภาฯ)
ญัตติรางขอบัญญัติที่คางพิจารณา
4.1 พิจารณารางขอบัญญัติองค&การบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณราย
จายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (วาระที่สอง/การแปรญัตติ)
ตามมติที่ประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมัยประชุมสามัญ สมัยที่
3 ประจํ าปC 2561 เมื่ อวั นที่ 15 สิ งหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอง
ประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สภาฯ มีมติรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการแหงรางขอบัญญัติในเวลา 14.30 น. โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปC พ.ศ.2562 เพื่อรวบรวมคํา
แปรญั ตติ และพิ จารณารายละเอี ยดแหงรางขอบั ญญั ติ งบประมาณรายจาย
ประจํ า ปC พ.ศ.2562 โดยใหผู เสนอคํ า แปรญั ต ติ เสนอคํ า แปรญั ต ติ ต อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ตั้งแตเวลา 08.30 16.30 น. ณ หองประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต
คณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมเพื่อพิจารณาคําแปรญัตติแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ปรากฏวา ไมมีผูบริหารทองถิ่น หรือมีสมาชิกสภาฯ
ทานใดเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ
พ.ศ.2562 คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติใหคงรางเดิม ตามที่นายกองค&การ
บริหารสวนตําบลกันตังใตไดเสนอ และที่ประชุมไดรับหลักการไวแลว
ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
เรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ
ตามที่ สภาองค&การบริหารสวนตําบลกั นตังใต ไดมอบหมายใหกรรมการแปร
ญัตติพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.
๒๕62 นั้น

ประธาน

ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน

นายอุดม แซเลี้ยว
สมาชิกสภา อบต.ม.5
ประธาน

-4บัดนี้ กรรมการแปรญัตติพิจารณาแลว มีผลดังนี้
ขอ ๑. คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข
ขอ ๒. บันทึกหลักการและเหตุผล
ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข
ขอ ๓. งบประมาณรายจาย
ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข
ขอ ๔. รายละเอียดงบประมาณ
ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข
ทั้ งนี้ กรรมการแปรญั ตติ มี ความเห็ นวารางขอบั ญญั ติ งบประมาณรายจาย
ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ขององค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมควร
นําเสนอสภาองค&การบริหารสวนตําบล เพื่อพิจารณาลงมติใหตราเปMนขอบัญญัติ
องค&การบริหารสวนตําบลตอไป
เมื่อประธานกรรมการแปรญัตติ ไดรายงานการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหสภาฯ ทราบแลว ปรากฏ
วา ไมมี ผู บริ หารทองถิ่ น หรื อมี สมาชิ กสภาฯ ทานใดเสนอคํ าแปรญั ตติ ร าง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562คณะกรรมการ
แปรญัตติ จึงมีมติใหคงรางเดิม ตามที่นายกองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใตได
เสนอ และที่ประชุมไดรับหลักการไวแลว เปMนอันวาในวาระที่สองไมมีการขอแปร
ญัตติ ร างขอบั ญญั ติ งบประมาณรายจายประจํ าปC งบประมาณ พ.ศ.2562 แต
อยางใด จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาวาจะลงมติเปMนอยางอื่นหรือไม เมื่อไมมีผม
ขอมติ
สมาชิกฯ ทานใดเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติ ใหยืนยันตามราขอบัญญัติ
องค&การบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.
2562 ใหคงรางเดิม ตามที่นายกองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใตไดเสนอ และ
ที่ประชุมไดรับหลักการไวแลว โปรดยกมือ
มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบ
จํานวน 10 เสียง
2. ไมเห็นชอบ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน - เสียง
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม มี มติ เ ห็ น ชอบกั บ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ใหยื น ยั น ตามราง
ขอบั ญ ญั ติ องค& การบริ ห ารสวนตํ า บล เรื่ อง งบประมาณรายจายประจํ า ปC
งบประมาณ พ.ศ.2562 ใหคงรางเดิ ม ตามที่ นายกองค&การบริหารสวนตํ าบล
กันตั งใตไดเสนอ และที่ ประชุ มไดรับหลั กการไวแลว สํ าหรั บการพิ จารณาราง
ขอบั ญ ญั ติ องค& การบริ ห ารสวนตํ า บล เรื่ อง งบประมาณรายจายประจํ า ปC
งบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่สาม/การลงมติ) ไมมีการอภิปราย ขอใหสมาชิกฯ
ไดเสนอวาจะมีการประชุมในวันและเวลาใด
เรียน ประธานสภาฯ สําหรับการพิจารณารางขอบัญญัติองค&การบริหารสวนตําบล
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่สาม/การลง
มติ) ผมขอเสนอใหมีการประชุมในวันนี้อยางตอเนื่องในระเบียบวาระที่ 4.2
สมาชิกฯ ทานใดมีขอเสนอเปMนอื่นหรือไม เมื่อไมมีผมขอมติ

ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน

ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6
ประธาน
ประธาน
นายกฯ

- 5สมาชิ กฯ ทานใดเห็ นชอบใหมี การประชุ มสภาฯ เพื่ อพิ จารณารางขอบั ญญั ติ
องค&การบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.
2562 (วาระที่สาม/การลงมติ) ในวันนี้อยางตอเนื่องในระเบียบวาระที่ 4.2 โปรด
ยกมือ
มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบ
จํานวน 10 เสียง
2. ไมเห็นชอบ
จํานวน - เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน - เสียง
4.2 พิจารณารางขอบัญญัติองค&การบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณราย
จายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 (วาระที่สาม/การลงมติ)
ตอไปจะเขาสู การพิ จ ารณารางขอบั ญญั ติ องค& การบริ ห ารสวนตํ า บล เรื่ อง
งบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่สาม/การลงมติ) ซึ่ง
การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562
ในวาระที่ สาม ไมมี การอภิ ปราย ใหที่ ประชุ มลงมติว าจะใหตราเปM นขอบั ญญั ติ
องค&การบริหารสวนตําบลหรือไม
สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหตราเปMนขอบัญญัติองค&การบริหารสวนตําบล เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 โปรดยกมือ
มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบ
จํานวน 10 เสียง
2. ไมเห็นชอบ
จํานวน
- เสียง
3. งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง
ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหตรารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ ที่ผูบริหาร
เสนอเปMนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
เสนอนายอําเภอเพื่ออนุมัติตามระเบียบตอไป
ญัตติรางขอบัญญัติที่เสนอใหม
- ไมมี
เรื่องอื่น ๆ
สมาชิกฯ ทานใดมีเรื่องปรึกษาหารือ หรือฝากปOญหาความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชนในเขตพื้นที่ ขอเชิญครับ
ขอเชิญนายกฯ
เรี ย น ประธานสภาฯ ผมขอขอบคุ ณสมาชิ กฯ ทุ ก ทานที่ ใหความเห็ น ชอบ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยผมจะใช
จายงบประมาณโดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล และบริหารงบประมาณตาม
แผนการดํ า เนิ น งาน (โดยใชสู ต ร 3 – 6 – 3 คื อ เตรี ย มแผนดํ า เนิ น งาน,
ดําเนินการ และสรุปผล) และผลการประเมิน LPA ประจําปC 2561 อบต.
กันตังใต อยูในลําดับที่ 8 ถือวาเปMนการพัฒนาที่ดีขึ้นกวาเดิม และเรื่องสุดทาย
คือ มีอดีตขาราชการครูมาประสานวา ในอนาคตจะมีการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ํา
ยางพาราเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ&ยางในเขตพื้นที่ตําบลกันตังใต ซึ่งหากมีการมา
ดําเนินการจริงก็ตองดูระเบียบที่เกี่ยวของใหเรียบรอยกอนจะมีการกอสราง

ประธาน
นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภา อบต.ม.5

ประธาน
นายวิรวัฒน& หมาดหวา
รองนายก อบต.คนที่ 2

ประธาน

ประธาน

-6ขอเชิญสมาชิกฯ หมูที่ 5
เรียน ประธานสภาฯ ในนามสมาชิกฯ ขอความรวมมือจากสมาชิกฯ ทุกทาน
หาก อบต.กันตังใต มีการจัดกิจกรรมตางๆ ขอใหสมาชิกฯ ทุกทาน ไดเขารวม
กิ จ กรรมกั น อยางพรอมเพรี ย ง เพราะสภาฯ ไดอนุ มั ติ ร างขอบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจํ า ปC เ พื่ อ ใหผู บริ ห ารไดบริ ห ารงบประมาณตาม
ขอบัญญัติฯ ดังนั้น สมาชิกฯ ตองเขารวมกิจกรรมดวย และอีกเรื่อง คือ การ
เขารั บ การอบรมในเรื่ องตางๆ ที่เ กี่ ย วของกั บ สมาชิ กฯ เพื่ อเปM น การพั ฒ นา
ความรูของสมาชิกฯ ขอบคุณครับ
ขอเชิญรองนายกฯ
เรียน ประธานสภาฯ ผมเห็นดวยกับทานอัศวิน เพราะการอบรมหาความรูนั้น
เปMนเรื่ องสํา คัญ เพราะปOจจุบั นรัฐบาล คสช. ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขขอ
ระเบียบ กฎหมายในหลายเรื่อง หากไมไดเขารับการอบรมก็อาจจะเสียโอกาส
ได ซึ่ ง ทางคณะผู บริ ห าร พรอมที่ จ ะเขารั บ การอบรมกั บ สมาชิ ก ฯ ในทุ ก
โครงการเพื่อเปMนการรับรูขอมูลกันทั้งสองฝVายและเปMนการสรางทีมงานดวย
ขอบคุณครับ
สําหรับการเขารับการอบรมของสมาชิกฯ ในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของ ผมใน
ฐานะประธานสภาฯ พรอมที่จะเซ็นต&บันทึกความประสงค&ของสมาชิกฯ ไปยัง
ผูบริห าร เพื่ อแจงความประสงค& และสอบถามงบประมาณวามีงบประมาณ
เพียงพอเขาอบรมหรือไม ซึ่งตรงนั้นเปMนอํานาจของผูบริหารครับ
สมาชิกมีเรื่องจะปรึกษาหรือฝากปOญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนอีก
หรือไม เมื่อไมมีผมขอขอบคุณทุกทานที่เขาประชุมในวันนี้ ขอป_ดประชุม

เลิกประชุม เวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอรพินท& บุษบา)
เลขานุการสภา อบต.กันตังใต
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบรอยแลว
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอัศวิน นาวาเดช)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจํานูญ ทองชู)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายพนมกร กันตังกุล)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 1

-7สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป

สภาไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลว เมื่อคราวประชุมสภา
2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561.
(ลงชื่อ)

.

(นายประทีป ทองชู)
ประธานสภา อบต.กันตังใต

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2561
วันที่ 28 กันยายน 2561
เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ – สกุล
นายประทีป ทองชู
นายนพดล เสียงแกว
นางสาวอรพินท& บุษบา
นายพนมกร กันตังกุล
นายปราโมทย& เครือสุวรรณ
นายสมพงศ& ทองชู
นายพานิช มีเล็ก
นายอุดม แซเลี้ยว
นายอัศวิน นาวาเดช
นายรณรงค& ศรีประไพ
นายสุทัศน& ทับเที่ยง

ตําแหนง
ประธานสภา อบต.กันตังใต
รองประธานสภา อบต.กันตังใต
เลขานุการสภา อบต.กันตังใต
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 1
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 4
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 6
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 6

หมายเหตุ
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1

ผูไมมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายจํานูญ ทองชู

ตําแหนง
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2

หมายเหตุ
ลาปVวย

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ – สกุล
นายกิตติ กันตังกุล
นายทิภา คงนคร
นายวิรวัฒน& หมาดหวา
นายปรีชา นุนสุวรรณ
นางสุภา กันตังกุล
นายสมพล อุปมัยรัตน&
นายธีระศักดิ์ หวอตะเห

ตําแหนง
นายก อบต.กันตังใต
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต
ผูใหญบานหมูที่ 1
ผูอํานวยการกองชาง
นักจัดการงานทั่วไป

หมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
เลขานุการสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯ ผูมาประชุม เมื่อมีผูมา
ประชุมครบองค&ประชุม จึงไดเชิญนายประทีป ทองชู ประธานสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน

ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน
นายกฯ

ประธาน

-2เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี
รับรองรายงานการประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมัยประชุ ม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปC 2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
ตามสําเนารายงานการประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปC 2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
ที่ไดสงใหทานแลวนั้น โปรดไดตรวจความถูกตองดวย มีผูใดจะแกไขเพิ่มเติมบาง
หรือไม
เมื่อไมมีการแกไขหรือเพิ่มเติม ถือวาที่ประชุมใหการรับรอง
รับทราบ
ญัตติที่เสนอ (เพื่อทราบ/ พิจารณา)
3.1 พิจารณาอนุมัติกันเงินโครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค& เกาะเนรมิต หมู
ที่ 1 ตําบลกันตังใต ประมาณการตั้งไว 200,000.-บาท กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน
ขอเชิญนายกฯ
เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน สําหรับการขออนุมัติกันเงิน
โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค& เกาะเนรมิต หมูที่ 1 ตําบลกันตังใต อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง โดยทําการกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พรอมปOกปUายโครงการชั่วคราว 1 ปUาย และ
ปOกปUายโครงการถาวร 1 ปUาย รายละเอียดตามแบบแปลนขอองค&การบริหารสวน
ตําบลกันตังใต ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน ประมาณการตั้งไว 200,000.-บาท
(แผนพัฒนาสี่ปC อบต.กันตังใต ปC 2561 – 2564) ยุทธศาสตร&การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว ลําดับที่ 2 หนา 86) กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน
เหตุ ผ ลเพราะ การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ แบบแปลนงานกอสรางดั ง กลาว
จําเปMนตองมีแบบรูปรายการงานกอสรางที่ผานการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพและจําเปMนตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ดําเนินการดวย ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ และอาจจะไมแลวเสร็จไดทันตามระยะเวลาประจําปCงบประมาณ พ.ศ.
2561 และเพื่อใหเปMนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค&กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
หมวด ๕ ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจาย หมวดคาครุภัณฑ&ที่ดินและสิ่งกอสราง ยัง
มิ ไดกอหนี้ ผู กพั น แตมี ความจํ าเปM นจะตองใชจายเงิ นนั้ นตอไปอี ก ใหองค& กร
ปกครองสวนทองถิ่ น รายงานขออนุ มั ติ กั นเงิ น ตอสภาทองถิ่ น ไดอี กไมเกิ น
ระยะเวลาหนึ่งปCครับ
ขอเชิญนายกฯ ไดชี้แจง ขอ 3.2 แลวจะใหสมาชิกฯ ไดอภิปรายหรือสอบถามใน
ประเด็นขอสงสัยในคราวเดียวกันกอนที่จะมีการลงมติครับ

ประธาน
นายกฯ

ประธาน
นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภา อบต.ม.5
ประธาน
นายสมพล อุปมัยรัตน&
ผูอํานวยการกองชาง
นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภา อบต.ม.5

-33.2 พิจารณาอนุมัติกันเงินโครงการกอสรางหองน้ํา – สวม สะพานทาเทียบเรือ
มะตัง หมูที่ 4 ตําบลกันตังใต ประมาณการตั้งไว 77,000.-บาท กรณีมิไดกอหนี้
ผูกพัน
ขอเชิญนายกฯ
เรียน ทานประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน สําหรับการขออนุมัติกันเงิน
โครงการกอสรางหองน้ํา – สวม สะพานทาเทียบเรือมะตัง หมูที่ 4 ตําบลกันตังใต
อําเภอกั นตั ง จั งหวั ดตรั ง โดยทํ าการกอสรางหองน้ํา-สวมคอนกรีตเสริ มเหล็ ก
ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จํานวน 1 หลัง ปOกปUายโครงการชั่วคราว 1 ปUาย
รายละเอี ยดตามแบบแปลนขอองค& การบริ หารสวนตํ าบลกั นตั งใต ระยะเวลา
ดําเนินการ 60 วั น ประมาณการตั้ งไว 77,000.-บาท (แผนพั ฒนาสี่ ปC อบต.
กันตังใต ปC 2561 – 2564) ยุทธศาสตร&การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค ลําดับที่ 1 หนา 1) กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน
เหตุ ผ ลเพราะ การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ แบบแปลนงานกอสรางดั ง กลาว
จําเปMนตองมีแบบรูปรายการงานกอสรางที่ผานการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพและจําเปMนตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ดําเนินการดวย ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ และอาจจะไมแลวเสร็จไดทันตามระยะเวลาประจําปCงบประมาณ พ.ศ.
2561 และเพื่อใหเปMนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค&กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
หมวด ๕ ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจาย หมวดคาครุภัณฑ&ที่ดินและสิ่งกอสราง ยัง
มิ ไดกอหนี้ ผู กพั น แตมี ความจํ าเปM นจะตองใชจายเงิ นนั้ นตอไปอี ก ใหองค& กร
ปกครองสวนทองถิ่ น รายงานขออนุ มั ติ กั นเงิ น ตอสภาทองถิ่ น ไดอี กไมเกิ น
ระยะเวลาหนึ่งปC ซึ่งการดําเนินการทั้ง 2 โครงการขางตนจําเปMนตองใหวิศวกร
รับรองแบบแปลนการกอสรางกอนที่จะมีการหาผูรับจางมาดําเนินโครงการ
สมาชิกฯ ทานใดมีขออภิปรายหรือสอบถาม ขอเชิญครับ
เรียน ทานประธานสภาฯ กระผมมีขอสอบถามในประเด็นของการรับรองแบบ
แปลนของวิศวกรวามีคาใชจายหรือไม
ขอเชิญผูอํานวยการกองชาง
เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทานครับ ผมขอชี้แจงในประเด็น
ดังกลาววา ตามระเบียบการกอสรางที่เปMนโครงการกอสรางตองเซ็นรับรองแบบ
โดยวิศวกรกอสราง ซึ่งงบประมาณ 2562 ไดตั้งงบประมาณคารับรองแบบของ
วิศวกรไวแลว
เรียน ทานประธานสภาฯ ผมขอสอบถามเพิ่มเติมวา 2 โครงการที่ขออนุมัติกันเงิน
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ไมทราบวาเมื่อไหรจะไดการรับรองจากวิศวกร

นายสมพล อุปมัยรัตน&
ผูอํานวยการกองชาง
ประธาน
ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน
มติที่ประชุม

ประธาน
นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภา อบต.ม.5
ประธาน
นางสาวอรพินท& บุษบา
ปลัด อบต.

-4เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทานครับ ผมขอชี้แจงวาทั้ง 2
โครงการขางตน วิศวกรเซ็นรับรองแบบแปลนหมดแลว แตการจัดซื้อจัดจางยังไม
ทัน วิศวกรเซ็นใหเมื่อวันจันทร&ที่ผานมาคาดวาภายในเดือนหนานาจะมีการจัดซื้อ
จัดจางทั้ง 2 โครงการครับ
สมาชิกฯ ทานใดมีขอสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม เมื่อไมมีผมขอมติเปMนราย
โครงการ
สมาชิกฯ ทานใดเห็นควรอนุมัติกันเงิน 3.1 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค&
เกาะเนรมิต หมูที่ 1 ตําบลกันตังใต ประมาณการตั้งไว 200,000.-บาท กรณี
มิไดกอหนี้ผูกพัน โปรดยกมือ
มีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 ทาน
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - ทาน
3. งดอกเสียง
จํานวน 1 ทาน (ประธานสภาฯ)
สมาชิ กฯ ทานใดเห็ นควรอนุ มัติ กั นเงิ น 3.2 โครงการกอสรางหองน้ํ า – สวม
สะพานทาเทียบเรือมะตัง หมูที่ 4 ตําบลกันตังใต ประมาณการตั้งไว 77,000.บาท กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน โปรดยกมือ
มีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ
จํานวน 9 ทาน
2. ไมอนุมัติ
จํานวน - ทาน
3. งดอกเสียง
จํานวน 1 ทาน (ประธานสภาฯ)
3.3 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใตรวมเปMน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต
จํานวน 2 คน (กรณีครบวาระ)
เรียน ทานประธานสภาฯ กอนที่จะมีการเลือกสมาชิกสภาองค&การบริหารสวน
ตํ า บลกั น ตั งใตรวมเปM น คณะกรรมการกองทุ น หลั กประกั น สุ ขภาพองค& การ
บริ ห ารสวนตํ า บลกั น ตั ง ใต ผมขอทราบบทบาทหนาที่ ข องคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพวามีหนาที่อะไรบาง
ผมขอเชิ ญทานปลัดฯ ในฐานะเลขานุ การคณะกรรมการกองทุ นหลั กประกั น
สุขภาพองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใตชี้แจงครับ
เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกทาน ขอชี้แจงประเด็นของนายอัศวิน
สมาชิ กฯ หมู ที่ 5 ถึ งบทบาทหนาที่ ของคณะกรรมการกองทุ น หลั ก ประกั น
สุขภาพวามีหนาที่อะไรบาง กอนอื่นของทําความเขาใจวา กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเปMนองค&กรจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับงบประมาณจาก สํานักงาน สปสช.เขต
12 สงขลา โดยองค&กรปกครองสวนทองถิ่นสมทบงบประมาณรอยละ 30 มี
หนาที่ เ กี่ ย วกั บ การพิ จารณาอนุ มัติ แผนงาน โครงการ กิ จกรรมใหเปM นไปตาม
วัตถุประสงค&ของกองทุน สนับสนุนสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวย
บริการหรือสถานบริการในพื้นที่ เนนการสรางเสริมสุขภาพ การปUองกันโรค การ
ฟuvนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จําเปMนตอสุขภาพ
และการดํารงชีวิตเพื่อใหกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ

ประธาน

นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภา อบต.ม.5

ประธาน

นายกฯ

นายวิรวัฒน& หมาดหวา
รองนายก อบต.คนที่ 2

-5กลุมผูประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุมผูปVวยโรคเรื้อรังที่อยูในพื้นที่ สามารถ
เขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งที่ผานมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใตมีการประชุมปC
ละ 4 ครั้ง ในโอกาสตอไปจะสรุปผลการดําเนินการทั้งปCงบประมาณใหสภาฯ
ทราบ ในฐานะผูอนุมัติงบประมาณสมทบรอยละ 30 เขากองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต
คณะกรรมการกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพมี ที่ ม าจากหลายภาคสวน เชน
ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ อสม. โดยมีปลัด อบต.
เปMนเลขานุการกองทุนฯ ซึ่งจะมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพอีกครั้ง
เรียน ทานประธานสภาฯ จากที่ไดมีการชี้แจงถึงบทบาทหนาที่และที่มาของ
คณะกรรมการกองทุ น ฯ แลวผมมองวากองทุ น ฯ ยั ง ไมมี ค วามคื บ หนาที่
เทาที่ ค วร ไมสามารถขั บ เคลื่ อ นไดอยางเต็ ม ที่ กิ จ กรรมบางโครงการได
ดํ า เนิ น การไปแลว แตเราในฐานะสมาชิ ก ฯ ยั ง ไมทราบวาเขาทํ า อะไร
งบประมาณจากไหนก็ไมรู สวนใหญผูเขารวมโครงการทราบวาผูใหญบานจัด
โครงการ งบประมาณของหมู บาน จึ ง อยากใหมั น ชั ด เจนถึ ง ที่ ม าของ
งบประมาณวาโครงการที่จัดเปMนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กันตังใต กองทุนหลักประกันสุขภาพทํางานเปรียบเสมือนการป_ดทอง
หลังพระ จึงตองการเห็นการสรางบทบาทของกองทุนฯ ขึ้นมาเพื่อใหผูเขารวม
กิจกรรม หรือประชาชนทั่วไป ไดรับทราบ
ผมขอเรียนวาการพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งในการพิจารณาไมไดอนุมัติทุก
โครงการตามที่มีการเสนอโครงการเขามา คณะกรรมการจะคําถึงวาโครงการ
ดังกลาวสอดคลองกับหลักเกณฑ&ของกองทุนฯ หรือไม หากไมสอดคลอง หรือ
โครงการใดที่ ซ้ํา ซอนก็ ต กไป หรื อโครงการไหนที่ เ สนอขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณมากเกินไปก็ตัดงบประมาณลง เปMนตน
เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกทาน ผมในฐานะประธานกองทุน
หลั กประกัน สุ ขภาพ อบต.กัน ตั งใต ขอเรี ย นวาการจัด สรรงบประมาณของ
กองทุ น ฯ นั้ น สํ า นั ก งาน สปสช.เขต 12 สงขลา จั ด สรรงบประมาณตาม
จํานวนประชากรและคูณ 40.-บาท/คน แลวองค&กรปกครองสวนทองถิ่นสบ
ทบงบประมาณรอยละ 30 เงื่อนไขตองกระจายใหครอบคลุมตั้งแตวัยเด็กถึง
วัยผูสูงอายุ โครงการตองสอดคลองกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม เชน โครงการ
ดูแลผูปVวยติดเตี ยง โครงการปU องกันโรคเทา มือ ปาก หรือโครงการบริหาร
จัดการขยะ บางโครงการก็มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง บางโครงการก็เปMน
โครงการที่ดําเนินการปCเดียวเสร็จ เปMนตน
เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผมขอเสริมทานนายกฯ เรื่อง
งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประเด็นหลักเกี่ยวกับการดูแลดาน
สุขภาพของทุกกลุมวัย เรื่องเกี่ยวกับชุมชน เชน โครงการเขาสุนัตหมู เดิมที
โครงการดังกลาวไมสามารถตั้งงบประมาณเบิกจายจากงบประมาณของ อบต.
ได

นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภา อบต.ม.5

ประธาน
ประธาน
นายสมพงศ& ทองชู
สมาชิกสภา อบต.ม.3
ประธาน
ประธาน
นายพนมกร กันตังกุล
สมาชิกสภา อบต.ม.1
ประธาน
ประธาน

ที่ประชุม

-6แตสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ได เพราะมีหนังสือ
สั่งการมาอยางชัดเจนวากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ สามารถอนุมัติโครงการ
และเบิกจายงบประมาณเขาสุนัตหมูไดโดยไมผิดระเบียบการเบิกจาย และขอ
ความรวมมือสมาชิกสภาฯ ทุกทาน เขารวมกิจกรรมของ อบต.ที่จัดขึ้นดวย
เพราะที่ผานมาสวนใหญมีแตผูนําฝVายปกครองทองที่ที่เขารวมกิจกรรม และ
ขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้
เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกทาน ผมไมมีเจตนาที่จะกาวลวง
ผมขอฝากใหคณะกรรมการรูจักบทบาทหนาที่ โครงการไหนที่สามารถตอยอด
ไดก็ ข อใหตอยอดตอไป งบประมาณจาก อบต.ที่ ผ านมาชาวบานไมทราบ
สมาชิ ก สภาฯ ไมทราบ อนามั ย ทํ า อะไรเราก็ ไ มทราบ นี่ คื อ หนาที่ ข อง
คณะกรรมการวาทําอยางไรใหชาวบานทราบวานี่เปMนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.กันตังใต
สมาชิ ก ฯ ทานใดมี ข อสอบถามหรื ออภิ ป รายอี ก หรื อ ไม เมื่ อไมมี ผ มขอให
สมาชิกฯ ไดเสนอสมาชิกฯ รวมเปMนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต จํานวน 2 คน (กรณีครบวาระ)
ขอเชิญเสนอสมาชิกฯ เปMนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การ
บริหารสวนตําบลกันตังใต ลําดับที่ 1
เรียน ทานประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายอัศวิน นาวาเดช สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5
พรอมผูรับรองประกอบดวย นายพนมกร กันตังกุล สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1, นาย
ปราโมทย& เครือสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมูที่ 2 และนายพานิช มีเล็ก สมาชิกสภาฯ
หมูที่ 4
สมาชิกฯ ทานใดจะเสนอสมาชิ กฯ เปMน คณะกรรมการกองทุ นหลั กประกั น
สุขภาพองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ลําดับที่ 1 อีกหรือไม เมื่อไมมี
ขอเชิญเสนอสมาชิกฯ เปMนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค&การ
บริหารสวนตําบลกันตังใต ลําดับที่ 2
เรียน ทานประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายสมพงศ& ทองชู สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3
พรอมผูรับรองประกอบดวย นายนพดล เสียงแกว รองประธานสภาฯ,นายอัศวิน
นาวาเดช สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5 และนายณรงค& ศรีประไพ สมาชิกสภาฯ หมูที่ 6
สมาชิกฯ ทานใดจะเสนอสมาชิ กฯ เปMน คณะกรรมการกองทุ นหลั กประกั น
สุขภาพองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต คนที่ 2 อีกหรือไม
เมื่อไมมีผมถือวาที่ประชุ มมีมติเ ปMน เอกฉัน ท& และผมขอสรุป รายชื่อบุคคลที่
สมาชิกฯ เสนอรวมเปM นคณะกรรมการกองทุ นหลักประกัน สุขภาพองค& การ
บริหารสวนตําบลกันตังใต จํานวน 2 คน (กรณีครบวาระ) ดังนี้
1. นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5 และ
2. นายสมพงศ& ทองชู
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3
รับทราบ
3.4 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใตรวมเปMน
คณะกรรมการศูนย&พัฒนาเด็กเล็กองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต จํานวน
1 คน (กรณีแทนตําแหนงที่วาง)

ประธาน
นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภา อบต.ม.5
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6
ประธาน
นายปรีชา นุนสุวรรณ
เลขานุการนายก อบต.

ประธาน

-7ขอเชิ ญ เสนอสมาชิ กฯ รวมเปM น คณะกรรมการศู น ย& พัฒ นาเด็ ก เล็ กองค& การ
บริหารสวนตําบลกันตังใต จํานวน 1 คน (กรณีแทนตําแหนงที่วาง)
เรียน ทานประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายนพดล เสียงแกว สมาชิกสภาฯ หมู
ที่ 1 พรอมผูรับรองประกอบดวย นายพนมกร กันตังกุล สมาชิกสภาฯ หมูที่
1, นายสมพงศ& ทองชู สมาชิ ก สภาฯ หมู ที่ 3 และนายณรงค& ศรี ป ระไพ
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 6
สมาชิ กฯ ทานใดจะเสนอสมาชิ ก ฯ เปM น คณะกรรมการศู น ย& พัฒ นาเด็ กเล็ ก
องค&การบริหารสวนตําบลกันตังใตอีกหรือไม เมื่อไมมีผมขอสรุปรายชื่อบุคคลที่
สมาชิกฯ เสนอรวมเปMนคณะกรรมการศูนย&พัฒนาเด็กเล็กองค&การบริหารสวน
ตําบลกันตังใต จํานวน 1 คน (กรณีแทนตําแหนงที่วาง) ดังนี้
1. นายนพดล เสียงแกว
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1
รับทราบ
เรื่องที่คางพิจารณา
- ไมมี
เรื่องที่เสนอใหม
- ไมมี
เรื่องอื่นๆ
สมาชิกฯ ทานใดมีเรื่องปรึกษาหารือ หรือฝากปOญหาความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชนในเขตพื้นที่ ขอเชิญครับ
เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกทาน ผมขอฝากประชาสัมพันธ&เรื่อง
การบริการความรูขอกฎหมายแกประชาชนของศูนย&คุมครองสิทธิ์ทางกฎหมาย
ซึ่ ง ไดมาบริ ก าร ณ อบต.กั น ตั ง ใต ทุ ก 3 เดื อ น หากทานสมาชิ ก ฯ หรื อ
ประชาชนในเขตพื้ น ที่ มีปO ญ หาดานตางๆ เชน ปO ญ หาที่ ดิ น ปO ญ หามรดก ก็
สามารถมาขอรับบริการปรึกษาหารือขอกฎหมายไดขอบคุณครับ
สมาชิกมีเรื่องจะปรึกษาหรือฝากปOญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนอีก
หรือไม เมื่อไมมีผมขอขอบคุณทุกทานที่เขาประชุมในวันนี้ ขอป_ดประชุม

เลิกประชุม เวลา 10.50 น.
(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอรพินท& บุษบา)
เลขานุการสภา อบต.กันตังใต
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบรอยแลว
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอัศวิน นาวาเดช)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5

-8(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจํานูญ ทองชู)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายพนมกร กันตังกุล)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 1

สภาไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลว เมื่อคราวประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปC 2561
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561.
(ลงชื่อ)

.

(นายประทีป ทองชู)
ประธานสภา อบต.กันตังใต

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2561
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ – สกุล
นายประทีป ทองชู
นายนพดล เสียงแกว
นางสาวอรพินท& บุษบา
นายจํานูญ ทองชู
นายปราโมทย& เครือสุวรรณ
นายสมพงศ& ทองชู
นายพานิช มีเล็ก
นายอุดม แซเลี้ยว
นายอัศวิน นาวาเดช
นายรณรงค& ศรีประไพ
นายสุทัศน& ทับเที่ยง

ตําแหนง
ประธานสภา อบต.กันตังใต
รองประธานสภา อบต.กันตังใต
เลขานุการสภา อบต.กันตังใต
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 4
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 6
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 6

หมายเหตุ
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1

ตําแหนง
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 1

หมายเหตุ
ขาดประชุม

ผูไมมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายพนมกร กันตังกุล
ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ – สกุล
นายทิภา คงนคร
นายวิรวัฒน& หมาดหวา
นายปรีชา นุนสุวรรณ
นายธีระศักดิ์ หวอตะเห

ตําแหนง
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต
นักจัดการงานทั่วไป

หมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา 10.05 น.
เลขานุการสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาฯ ผูมาประชุม เมื่อมีผูมา
ประชุมครบองค&ประชุม จึงไดเชิญนายประทีป ทองชู ประธานสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี
รับรองรายงานการประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมัยประชุ ม
ระเบียบวาระที่ 2
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปC 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

ประธาน
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

ประธาน
นายทิภา คงนคร
รองนายก อบต.คนที่ 1

-2ตามสําเนารายงานการประชุมสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปC 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ไดสงใหทาน
แลวนั้น โปรดไดตรวจความถูกตองดวย มีผูใดจะแกไขเพิ่มเติมบางหรือไม
เมื่อไมมีการแกไขหรือเพิ่มเติม ถือวาที่ประชุมใหการรับรอง
รับทราบ
ญัตติที่เสนอ (เพื่อทราบ/ พิจารณา)
3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบเดือน ตุลาคม 2561
(เมษายน – กันยายน 2561) ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครอง
สวนทองถิ่ น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 29
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ (3)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผู บริ ห ารทองถิ่ น เพื่ อ ใหผู บริ ห ารทองถิ่ น เสนอตอสภาทองถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เป_ดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองป_ดประกาศไวเปMนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบ วัน โดยอยางนอยปCล ะสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปC
ขอเชิญรองนายกฯ
เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน เนื่องจากทานนายกฯ เดินทางไป
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ระหวางวันที่ 15 – 29 ธันวาคม 2561 ผมใน
ฐานะรองนายกองค&การบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทนนายกองค&การบริหาร
สวนตําบลกันตังใต ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบเดือน
ตุลาคม 2561 (เมษายน – กันยายน 2561) ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561
ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค&การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และที่ แกไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 3 พ.ศ.2542) พระราชบั ญญั ติ กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค&กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 สงผลให
องค&กรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิ ช ยกรรมและการทองเที่ ย ว ดานการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ&
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปOญญาทองถิ่น แมวาองค&กรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น
แตองค& กรปกครองสวนทองถิ่ นสวนใหญยั งคงมีทรั พยากรจํ ากัด ทั้ งทรั พยากร
บุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ& เพื่อใหการดําเนินงานขององค&กรเปMนไปอยาง
มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มี ความโปรงใส และเกิ ดประโยชน& สู งสุ ดแก
ทองถิ่ น ของตน จึ ง กํ า หนดใหองค& ก รปกครองสวนทองถิ่ น มี ห นาที่ จั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่น อันเปMนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะใหองค&กรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามเปUาหมายที่วางไว

ประธาน
ประธาน
นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภา อบต.ม.5

ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

-3จึงจํ าเปM นตองมี การกํ าหนดแผนพั ฒนาที่ สามารถตอบสนองตอการทํ างานเพื่ อ
พัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการวางแผน
มีความสําคัญ 5 ประการ คือ
1. เปM นการลดความไมแนนอนและปO ญหาความยุ งยากซั บซอนที่ จะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคต
2. ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองค&กร
3. ทําใหการดําเนินการขององค&กรบรรลุเปUาหมายที่ปรารถนา
4. เปMนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน และ
5. ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหทุกทานไปศึกษาลวงหนาแลว
สมาชิกฯ ทานใดมีขอสอบถามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รอบเดือน ตุลาคม 2561 (เมษายน – กันยายน 2561) ประจําปCงบประมาณ
พ.ศ.2561 ขอเชิญครับ
ขอเชิญ นายอัศวิน นาวาเดช สมาชิกฯ หมูที่ 5
เรียน ประธานสภาฯ ผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ไดเสนอผมเปMนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กันตังใต เมื่อมีโอกาสก็ตองติงการทํางาน
ของฝVายบริหาร หากโครงการไหนที่ยังไมไดดําเนินการหรือไมสามารถทําไดก็อยาง
บรรจุลงไปในขอบัญญัติงบประมาณ คณะกรรมการฯ ตองทราบบทบาทหนาที่
ของตัวเอง บางโครงการทําตามผูเสนอโครงการ ไมทราบวามีการติดตามโครงการ
หรือไม เชน โครงการปUองกันและควบคุมไขเลือดออก โรคชิคุนกุนยา วิธีการที่ทํา
มาประสบผลสําเร็จหรื อไม ผลคาดหวั งผู ปVวยนาจะลดลง แตทํ าไมตองมี โรคนี้
เกิดขึ้น พื้นที่บานเกาะเคี่ยมชาวบานเปMนโรคชิคุนกุนยาเยอะ การพนหมอกควัน
เปMนการแกปOญหาเฉพาะจุด ผมไดสอบถามเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
สรุปวาการพนหมอกควันพนในบริเวณครัวเรือนที่ประสบเหตุบริเวณรัศมี 100
เมตร แลวทําไมตองพนตั้งแตสะพานน้ําผึ้งไปยังพื้นที่ทุกครัวเรือน ซึ่งหากเราพน
เฉพาะครัวเรือนที่ประสบเหตุบริเวณรัศมี 100 เมตร ก็มีคาใชจายไมเกิน 200.บาท ทําใหไมสิ้นเปลืองงบประมาณ เปMนตน
เมื่ อไมมี สมาชิ กฯ ทานใดจะสอบถามรายงานผลการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนารอบเดื อน ตุลาคม 2561 (เมษายน – กั นยายน 2561) ประจําปC
งบประมาณ พ.ศ.2561 ผมขอเรี ยนใหทราบวา รายงานผลการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนารอบเดือน ตุลาคม 2561 (เมษายน – กันยายน 2561)
ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 เปMนการรายงานใหสภาฯ ทราบ โดยไมมีการลง
มติ ผมถือวาที่ประชุมรับทราบรายงานผลการติดตามฯ ดังกลาว
รับทราบ
3.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 ของนายก
องค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต
ขอเชิญรองนายกฯ

นายทิภา คงนคร
รองนายก อบต.คนที่ 1

ประธาน
นายอัศวิน นาวาเดช
สมาชิกสภา อบต.ม.5

นายวิรวัฒน& หมาดหวา
รองนายก อบต.คนที่ 2

ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5

-4เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ตามที่ กระผมไดแถลงนโยบาย
ตอสภาองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต เมื่อวันเสาร& ที่ 23 พฤศจิกายน 2556
ไว 7 ดาน โดยมุ งเนนใหประชาชนมี ส วนรวม คื อ “รวมคิ ด รวมทํ า รวม
ตรวจสอบ” ตลอดจนนําหลักธรรมาภิบาล มาใชในการพัฒนาองค&การบริหารสวน
ตําบลกันตังใต ซึ่งการพัฒนาองค& การบริหารสวนตําบลกันตังใต ถู กกําหนดให
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด โดยยึดขอระเบียบ กฎหมาย และ
แผนพัฒนาองค&การบริหารสวนตําบลเปMนหลัก โดยเปMนไปเพื่อประโยชน&สุขของพี่
นองประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลกันตังใต นั้น
เพื่อถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค&การบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แกไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรคหา
กําหนดใหนายกองค&การบริหารสวนตําบล จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองค&การบริหารสวนตําบลเปMนประจําทุกปC กระผม
จึ ง ไดจั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปC ง บประมาณ พ.ศ.๒๕61
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหทุกทานไปศึกษาลวงหนาแลว
ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ หมูที่ 3 ขอฝากฝVายบริหารวาโครงการไหนที่ไมไดดําเนิน
การก็อยาบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ผมขอแจงใหสมาชิกฯ ทราบวา
จากการสอบถามเจาหนาที่ทราบวาบางโครงการอยูระหวางการดําเนินการซึ่งสวน
ใหญแลวจะมีคาปรับเกือบทั้งสิ้น เชน โครงการบางโครงการทําสัญญาไปแลวแต
ผูรับจางไมไดดําเนินการ มีคาปรับเกือบ 1 หมื่นบาท ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
ผลงานที่ออกมาวามีความคุมคากับงบประมาณหรือไม เปMนตน
เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ผมไดมีโอกาสคุยกับผูรับจางซึ่งมี
หลายโครงการที่มีการปรับเงินคาปรับผิดสัญญา ผมคิดวาการทําโครงการ
โดยเฉพาะอยางยิ่ งโครงการดานโครงสรางพื้นฐานนาจะจั ดทํ ากอน เพราะไมมี
ผลกระทบกับการกอสราง มีชาวบานหมูที่ 6 สอบถามผมก็ไดรับเรื่องและปรึกษา
นายกฯ วันนี้ตําบลกันตังใตมีปOญหา โครงการตางๆ ที่ผูบริหารนําเขาสภาฯ สมาชิก
ก็อนุมัติใหทุกโครงการเพื่อแกไขปOญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน แตมี
ปOญหาที่ผูรับเหมา ถาหากผูรับเหมาทําอยางนี้มีผลกระทบกับสมาชิกฯ และคณะ
ผูบริหาร ผมคิดวาปOญหาเรื่องนี้สมาชิกฯ และฝVายบริหารตองมาพูดคุยกันหลังจาก
ที่นายกฯ กลับจากการอบรม
สมาชิกฯ ทานใดมีขอสอบถามขอเชิญ เมื่อไมมีสมาชิกฯ ทานใดสอบถามกระผมขอ
เรียนวา รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
นายกองค&การบริหารสวนตําบลกันตังใต เปMนการรายงานผลการติดตามฯ ใหสภา
ทราบ โดยไมมีการลงมติ
รับทราบ
เรื่องที่คางพิจารณา
- ไมมี
เรื่องที่เสนอใหม
- ไมมี

-5ระเบียบวาระที่ 6
ประธาน
ประธาน

นายทิภา คงนคร
รองนายก อบต.คนที่ 1

ประธาน

นางสาวอรพินท& บุษบา
เลขานุการสภา อบต.

เรื่องอื่นๆ
สมาชิกฯ ทานใดมีเรื่องฝากฝVายบริหารขอเชิญครับ
ผมในฐานะสมาชิ กฯ หมู ที่ 3 ขอฝากฝV ายบริ หารเรื่ องการซอมแซมโคมไฟฟU า
สาธารณะจุดที่ดับขอใหเจาหนาที่ไดซอมแซมดวย และขอฝากเรื่องน้ําประปาจาก
อางเก็ บน้ํ าโครงการพระราชดํ าริ ด วย เพราะยางเขาสู หนาแลงแลว หากยั งไม
สามารถจายน้ําประปาจากอางเก็บน้ําโครงการพระราชดําริได พี่นองประชาชน
อาจจะไดรับความเดือดรอน
เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกทาน ผมขอชี้แจงในประเด็นที่ประธานสภา
ไดสอบถาม ดังนี้
1.เรื่ องโคมไฟฟU าสาธารณะจุ ดที่ ดั บ ผมไดพู ดคุ ยและมอบหมายเจาหนาที่ ไป
ดําเนินการแลวเมื่อวันจันทร&ที่ผานมา
2. เรื่ องน้ํ าประปาจากอางเก็ บน้ํ าโครงการพระราชดํ าริ ทราบวานายกฯ ไดมี
หนังสือแจงไปยังผูรับจางใหรีบดําเนินการตอทอประปาเพื่อจายน้ํามายังตําบล
กันตังใต เพื่อใหพี่นองประชาชนไดใชน้ําประปาตอไป
และขอแจงใหสมาชิกฯ ทราบเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่ไดรับนโยบายประชุมจากการ
ประชุมผูบริหาร อปท.จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผานมาดังนี้
1. เรื่องการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกกอนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อน
การจัดการขยะมูลฝอย ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยรณรงค&ใหครัวเรือน
ลดปริมาณขยะ ใชหลักการใชนอย ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม สรางจิตสํานึกและการ
มีสวนรวมในการลดขยะตนทางของประชาชน
2. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ โดยที่ประชุมไดมี
การเนนย้ําเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง สังคม
ผูสูงอายุ เปMนตน
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แจงโครงการอบรมหลักสูตร “การเตรียมพรอม
รองรับการเปลี่ยนแปลงรูแจงกฎหมาย และหลักเกณฑ&การเลือกตั้งใหม เทคนิค
การประชุมสภาทองถิ่น และวิธีสื่อสารสรางความเขาใจที่ไดผลกับกลุมเยาวชนคน
รุนใหม ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก” จํานวน 4 รุน สมาชิกฯ ทานใดมีความประสงค&
จะเขารวมโครงการดังกลาว สามารถแจงความประสงค&ไดที่เลขานุการสภาฯ หรือ
เจาหนาที่กิจการสภาฯ ตอไป
เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงและทําความเขาใจเรื่อง
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 จากการที่ทาน
ประธานและสมาชิกฯ หมูที่ 5 ไดแสดงความคิดเห็น ถือวาเราไดดําเนินการเปMนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนดจะไมมีคําถามเหลานี้ เพราะวารายงานผลการปฏิบัติงาน
เปMนรายงานผลการปฏิบัติประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งบัดนี้ระยะเวลาก็ได
สิ้ นสุ ดไปตั้ งแตวั นที่ 30 กั นยายน ที่ ผ านมา ขณะนี้ เราอยู ในชวงงบประมาณ
2562 แตเรายั งติ ดคางโครงการที่ ตั้ งไวในปC งบประมาณ 2561 อยู ซึ่ ง 2
โครงการ สมาชิกฯ ก็ไดอนุมัติกันเงินไวแลว เนื่องจากเหตุผลที่ทางผูบริหารไดแจง
คือ โครงการกอสรางอาคารในเกาะเนรมิต และโครงการกอสรางหองน้ําสะพานทา
เทียบเรือเกาะเคี่ยม เนื่องมาจากวิศวกรไดขอแกไขในโครงสรางเหล็กซึ่งสมาชิกฯ

ประธาน

-6ไดรับทราบไปแลว แตโครงการปกติที่ไมนาจะติดขัดแตกลับมาติดขัดเปMนเรื่องที่
แสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการลวนๆ เหตุผลสมาชิกฯ อาจจะทราบ ซึ่งปOจจุบัน
ใช พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 เขาเรียกวิธีเฉพาะเจาะจง คือ งบประมาณไม
เกิน 5 แสนบาท สามารถเรียกมาตกลงราคาและสั่งจางไดเลย วิธีการเหลานี้ มี
ขอดีตรงที่ถาเกิดวาเราสามารถบริหารใหมันสําเร็จลุลวงรวดเร็วตามวัตถุประสงค&
ที่กําหนดไวก็เปMนผลดีตอประชาชน แตถาเกิดวาในทางกลับกันผูรับเหมาเพียงคน
เดียว สมมติ อบต.เรามี 10 โครงการ และเราใหผู รับเหมาเพียงคนเดียวมาทํ า
สัญญากับเรา ความติดขัดของผูรับเหมาบางครั้งวัสดุอุปกรณ& คนงาน งบประมาณ
โดยเฉพาะเรื่องของการวางเงินหลักประกันสัญญา ซึ่งบางครั้งอาจมีงบประมาณไม
พอทําใหตองเลื่อนไมสามารถมาทําสัญญาในวันที่แจงได เหลานี้เปMนเรื่องที่เปMน
เหตุผลวาทําไมการทํางานถึงลาชา เมื่อเราทราบเหตุผลอยางนี้แลวตองมารุกใน
ปCงบประมาณ 2562 ตองแกไข ตอนที่ขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการ ก็ตองขอ
ผานสภาฯ แหงนี้ ดวยหลักการ เหตุผลที่เปMนไปตามความตองการของประชาชน
หรือแกไขปOญหาความเดือดรอนของประชาชน แตฝVายสภาฯ ไดอนุมัติโครงการ
อยางไร แทนที่โครงการที่ดําเนินการไปดวยความรวดเร็วเปMนไปตามเปUาหมายและ
ระยะเวลาที่กําหนดไวแตกลับมาลาชา ขอฝากสมาชิกฯ วา เรามีบทบาทในการ
ควบคุมการ สอบถาม เปUาหมาย คือ การบริการประชาชน
- ขอเชิญสมาชิกฯ เขารวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ในวันที่
26 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ที่พักสงฆ&เขานุย หมูที่ 5 ตําบลกันตังใต
- สุดทายขอแสดงความยินดีกับสมาชิกฯ ณ วันนี้ทานไดตออายุตั้งแตเดือนตุลาคม
2560 มาถึงตอนนี้เราไดกําไรไป 1 ปCกวา และไมอาจทราบไดวาจะอยูตอไปถึง
อีกเมื่อไหร แตทราบวาการเลือกตั้งนาจะมีความชัดเจนหลังจากการเลือก ส.ว.
16 มกราคม 2562 เปMนตนไป ความชัดเจนในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่กําหนดไววันที่
24 กุ มภาพั นธ& 2562 และหลั งจากการเลื อกตั้ ง ส.ส.เสร็ จสิ้ น การเลื อกตั้ ง
ทองถิ่นก็เริ่มทยอยมีความชัดเจน ก็ขอใหทุกทานไดติดตามขอมูลขาวสารตอไป
สําหรับระยะเวลา 1 ปC ที่ผานมาขอบคุณสมาชิกฯ ทุกทานที่ไดใหความรวมมือใน
การเขาประชุมดวยดีตลอดมาคะ
สมาชิกมีเรื่องจะปรึกษาหรือฝากปOญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนอีก
หรือไม เมื่อไมมีผมขอขอบคุณทุกทานที่เขาประชุมในวันนี้ ขอป_ดประชุม

เลิกประชุม เวลา 11.05 น.
(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอรพินท& บุษบา)
เลขานุการสภา อบต.กันตังใต

-7คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบรอยแลว
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอัศวิน นาวาเดช)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 5
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจํานูญ ทองชู)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 2

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายพนมกร กันตังกุล)
สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมูที่ 1

สภาไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลว เมื่อคราวประชุมสภา
2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 .
(ลงชื่อ)

.

(นายประทีป ทองชู)
ประธานสภา อบต.กันตังใต

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป

