รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ อบต.กันตังใต
วันที่ 17 กันยายน 2561
เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาองค*การบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ – สกุล
นายกิตติ กันตังกุล
นายทิภา คงนคร
นายวิรวัฒน หมาดหวา
นายปรีชา นุ#นสุวรรณ
นางสาวอรพินท บุษบา
นายป,ญญา แดหวา
นางสาวเรืองรัตน ขัตสากาญจน
นางสาวสุลัดดา กันตังกุล
นายปราโมทย แสงแกว
นางสาวโสมนัสสา จันทรดี
นายป,ญญา สาครินทร

ตําแหนง
นายก อบต.กันตังใต
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต
ปลัด อบต.กันตังใต
รองปลัด อบต.กันตังใต
หัวหนาสํานักปลัด อบต.กันตังใต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายช#างโยธาชํานาญงาน
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

หมายเหตุ

รก.ผอ.กองคลัง
แทน ผอ.กองช#าง
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ผูไมมาประชุม - ไมมี
ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายธีระศักดิ์ หวอตะเห

ตําแหนง
นักจัดการงานทั่วไป

หมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
เมื่อมีผูมาประชุมครบองคประชุม นายกิตติ กันตังกุล นายกองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ประจําเดือน กันยายน
2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ เกาะเนรมิต
1.2 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารส#วนตําบล
มะนังยง อํ าเภอยะหยิ่ ง จั งหวั ดป, ตตานี ซึ่ งเดิ นทางมาศึ กษาดู งาน ณ องคการ
บริหารส#วนตําบลกันตังใต เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ขอขอบคุณทุกคนที่ให
ความร#วมมือในการจัดเตรียมความพรอมดานต#างๆ เปGนอย#างดี
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาส#วนราชการ อบต.กันตัง
ใต เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561
ประธาน
ขอเชิญเลขานุการ
เนื่องจากสมุดรายงานการประชุม ไดมีการนําไปถ#ายเอกสารประกอบการประเมิน
หัวหนาสํานักปลัด อบต.
ผูบริหารองคการ (ผูบริหารองคกรปกครองส#วนทองถิ่น) ซึ่งการรับรองรายงาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายกฯ
หัวหนาสํานักปลัด อบต.

นายกฯ

รก.ผูอํานวยการกองคลัง

นายกฯ
นายกฯ

-2การประชุมขอใหมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล#าวในคราวประชุม
ครั้งถัดไป
รับทราบ
เรื่องที่เสนอ (เพื่อทราบ/พิจารณา)
3.1 การติดตามผลการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายใน อบต.กันตังใต ดังนี้
3.1.1 สํานักงานปลัด อบต.
ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร และผูเขาประชุมทุกท#าน สําหรับภาระงานของ
สํานักงานปลัดฯ มีดังนี้
- เตรี ยมความพรอมการจั ดกิ จกรรมจิ ต อาสา “เราทํ าความ ดี ดวยหั วใจ”
ประจําเดือน กันยายน 2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ
เกาะเนรมิต
- เตรี ยมความพรอมในการจั ดส# งเอกสารไปตั้ งเบิ กจ# ายเงิ นโครงการอาหาร
ปลอดภัย และโครงการ TO BE NUMBER ONE ของตําบลสรางสุข 5 ดี
- การประเมินผลการทดรองการปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหน#ง นิติกร ในรอบ 3
เดือน
- สอบขอเท็จจริงเรื่องทุนการศึกษา เศรษฐกิจชุมชน ตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
ตั้งคณะกรรมการสอบละเมิด กรณีครุ ภัณฑสูญหาย ประกอบดวย วิทยุ สื่อสาร
กลองถ#ายรูป ตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงครุภัณฑสูญหาย และวิทยาลัยการ
อาชีพกันตังขอความอนุเคราะหรถบรรทุกน้ํา เพื่อไปลางพื้นถนนภายในบริเวณ
วิทยาลัยฯ
สําหรับเรื่องที่เกี่ยวของกับขอกฎหมาย เช#น กรณีทุนการศึกษาของรองชัย ที่มีการ
ฟZองรอง เรื่องการตั้ งคณะกรรมการสอบขอเท็ จจริ งกรณี เงินกู เศรษฐกิจชุ มชน
ของหมู#ที่ 6 ซึ่งมีอยู# 2 ส#วน คือ ส#วนของผูกู และส#วนของเจาหนาที่ที่ทําใหเรื่อง
ขาดอายุ ค วาม เพื่ อหาผู รั บ ผิ ด ชอบในการนํ า เงิ น คื น คลั งก็ ขอใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบดําเนินการในส#วนที่เกี่ยวของ สําหรับเรื่องใหส#งเงินคืน กรณีจ#ายขาด
เงินสะสมผิดระเบียบ ซึ่งไดมีหนังสือไปยังจังหวัดนานพอสมควร ก็ไดสอบถามไป
ยังหลายๆ ท#าน สรุปคือ ตองรอหนังสือจากจังหวัดตอบกลับมา อบต.กันตังใต ก็
ไดดําเนินการตามขั้นตอน ไม#ถือเปGนการละเลยหรือบกพร#องต#อหนาที่
ขออนุ ญาตนายกฯ ขณะนี้ มีหนั งสือจั งหวั ดผ#านมายั งอําเภอซึ่งถึงมา อบต.แลว
จังหวัดขอเอกสารใหม#ทั้งหมด กําหนดส#งภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ยัง
ไม#จัดส#ง เพราะรอปลัดฯ ในการตรวจสอบความถูกตองในเอกสาร ซึ่งบางรายการ
มีการชี้แจงผ#านไปแลว ขณะนี้อยู#ระหว#างจัดเตรียมเอกสารส#งจังหวัดขอหนังสือ
และจะจัดส#งภายในกําหนด
สรุป คือ จังหวัดไดรับหนังสือกรณีการจ#ายขาดเงินสะสมผิดระเบียบ ของ อบต.
กันตั งใตแลว แต#เอกสารอาจจะสูญหาย จึ งมีหนังสื อมาขอเอกสารใหม#ทั้งหมด
เมื่อเราไดดําเนินการตามขั้นตอนก็ไม#ถือเปGนการละเลยหรือบกพร#องต#อหนาที่
ต#อไปเขาสู#วาระ 3.1.2 กองคลัง

รก.ผูอํานวยการกองคลัง

นายกฯ
รก.ผูอํานวยการกองช#าง
รก.ผูอํานวยการกองคลัง

รก.ผูอํานวยการกองช#าง
นายกฯ

รองปลัด อบต.

-3เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร และผูเขาประชุมทุกท#าน สําหรับกองคลัง มีดังนี้
- ดานจัดเก็บรายได มีการลงพื้นที่จัดเก็บบริการค#าน้ําประปา และค#าบริการ
จัดเก็บขยะ
- ดานการเงิน รับวางฎีกาเบิกจ#ายเงินภายในวันที่ 19 กันยายน 2561 เติมน้ํามัน
รถยนต รถจักรยานยนตส#วนกลางภายในวันที่ 24 กันยายน 2561
- ดานการพั สดุ ไดแจงสอบถามไปยั งทุ กกองแลว กองช# าง มี วั สดุ ประปา วั สดุ
คอมพิวเตอร ซ#อม CCTV ชุดควบคุมเสียงไรสายที่เปGนครุภัณฑ รถกระเชาอยู#
ระหว# างการพิ จ ารณาผลของคณะกรรมการ ซ# อมประปาบานนายเทิ ด กอง
การศึกษา เปGนวัสดุการศึกษา (สนามเด็กเล#น) สํานักงานปลัด มีการสํารวจความ
พึงพอใจ ขณะนี้บันทึ กในระบบเสร็จเรี ยบรอยแลว กองสวั สดิการสังคม จัดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเรียบรอยแลว กองคลัง เรื่องแผนที่ภาษีจะมีการก#อหนี้
ผูกพัน รอผูรับเหมามาทําสัญญา ส#วนเอกสารที่จะจัดส#งจังหวัด จะดําเนินการให
เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 กันยายน นี้
ต#อไปเขาสู#วาระ 3.1.3 กองช#าง
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร และผูเขาประชุมทุกท#าน สําหรับกองช#าง มีดังนี้
ผมเปG นตั วแทนผู อํ านวยการกองช# าง เนื่ องจาก ผอ.กองช# างลาครั บ กองช# างมี
โครงการตามขอบัญญัติที่ยังไม#ไดดําเนินการอยู# 2 – 3 โครงการ
ของกองช#างโครงการที่รอทําสัญญาอยู#ก็มีโครงการก#อสรางรางระบายน้ํา คสล.
ซอยตนโด หมู# ที่ 4 โครงการก# อสรางรางระบาย คสล.น้ํ าซอยหั วทุ# ง หมู# ที่ 5
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ํา ซอยบานออก – สะพานน้ําผึ้ง หมู#ที่ 6 และโครงการ
ขุดลอกคู ระบายน้ํ าริมถนนสายกั นตั งใต – บางแรด หมู# ที่ 1, หมู# ที่ 6 สํ าหรั บ
โครงการที่ สําสัญญาแลวและมีค#าปรับแลวประกอบดวย โครงการก#อสรางราง
ระบายน้ํา คสล.ซอยตนโด หมู#ที่ 4 ปรับตั้งแต#วันที่ 2 ก.ค.61 โครงการปรับปรุง
ถนนซอยอนามัย ซอย 1 หมู#ที่ 4 สิ้นสุดสัญญา 17 ก.ย.61 โครงการปรับปรุง
พื้นที่ถนนและลาน ซอยไทรงาม หมู# ที่ 6 ปรั บเมื่ อวั นที่ 12 ส.ค.61 โครงการ
ปรั บปรุ งรางระบายน้ํ า ซอยบานกลาง หมู# ที่ 4 ปรั บเมื่ อวั น ที่ 20 ส.ค.61
โครงการปรั บปรุ งไหล# ทางริ มถนนสายกันตั งใต – บางแรด (หนาโรงเรียนบาน
กั นตั งใต) ปรั บ 17 ก.ย.61 และโครงการในขอบั ญญั ติ ที่แกไขแบบแปลนก็ มี
โครงการก#อสรางศาลาเอนกประสงค เกาะเนรมิต หมู#ที่ 1 และโครงการก#อสราง
หองน้ํา – หองสวม สะพานท#าเทียบเรือมะตัง หมู#ที่ 4
สําหรับขยะอันตรายผมไดประสานไปยังรถขยะ (นายอรุณ จิตตแกว) แลว ว#าให
จัดหากระสอบเฉพาะเพื่อจัดเก็บ และนํามานับจํานวนที่ อบต.ก#อนส#งไปยังบ#อทิ้ง
ขยะเทศบาลเมืองกันตัง
สําหรับโครงการต#างๆ ที่ทางกองช#าง และกองคลังไดแจงไปใหทราบแลวก็มีหลาย
โครงการทั้งที่เปGนโครงการในขอบัญญัติ และโครงการจ#ายขาดเงินสะสม ขอเชิญ
รองปลั ดฯ ในฐานะผู กํ ากั บดู กองช# าง ไดชี้ แจงว# าจะมี แนวทางการดํ าเนิ นการ
อย#างไร
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร และผูเขาประชุมทุกท#าน โครงการก#อสรางราง
ระบายน้ํา คสล.ซอยตนโด หมู#ที่ 4 ผูรับเหมาพรอมเขาดําเนินการ

-4ขณะนี้รอระบบน้ําขึ้น – ลง ซึ่งเปGนป,ญหาในการก#อสราง รางระบายน้ําตะแกรง
เหล็กทราบว#าทางผูรับจางอยู#ระหว#างดําเนินการเชื่อมตะแกรงเหล็กอยู# หมู#ที่ 6
โครงการขุดลอก ผมไดแจงและหารือไปยังนายกฯ ผ#านกองช#างไปแลว
ว#า มี คานและกําแพงกั้นดิ นมาทับหวย จะหาวิธี การแกป, ญหาดังกล#าวอย# างไร
เพราะหากมี การขุ ด ลอกไปแลว กํ า แพงกั้ นดิ น เกิ ด การทรุ ดตั ว ลงมาใครจะ
รับผิดชอบอาจเกิดอันตรายและเกิดความเสียหายได และโครงการหมู#ที่ 6 อี ก
โครงหนึ่ง พื้นที่ดานหลังเปGนป`าพรุ เครื่องจักรกลลงไปทํางานยาก จากการลงไป
สํารวจพื้นที่พบว#าป`าพรุมีความลึกถึงระดับเอว อาจเปGนไปไดว#าจากการลงพื้นที่
สํารวจของกองช#างคงจะเปGนช#วงหนาแลง ดูพื้นที่แลวสามารถดําเนินการได แต#ใน
วั นที่ ผู รั บจางเขาไปปฏิ บั ติ งาน ปรากฏว# าไม# เครื่ องจั กรกลไม# สามารถเขาไป
ดําเนินการได ป,ญหาตามที่ผมไดแจงใหทราบว#า ถามว#าทําไดหรือไม# สามารถทํา
ไดแต#ตองหาวิธีการดําเนินการหรือเพิ่มเติมงบประมาณ แต#เมื่องบประมาณเพียง
แค# 60,000.-บาท ผมคิดว#าเปGนการยากที่ผูรับจางจะดําเนินการได แต#ตองรอให
สภาพพื้นที่เอื้ออํานวยถึงจะเขาไปดําเนินการ
นายกฯ
ต#อไปเขาสู#วาระ 3.1.4 กองการศึกษา
ผูอํานวยการกองการศึกษา
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร และผูเขาประชุมทุกท#าน กองการศึกษา เงิน
อุดหนุนครูสอนศาสนาอิสลามและจริยธรรมอยู#ขั้นตอนเบิกจ#ายแลว ขออนุมัติ
จัดซื้อวัสดุก#อสรางสนามเด็กเล#นศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฟุตบอลงานลอยกระทงปaนี้มี
4 ทีม ประกอบดวย ประเภทถวย ก. จํานวน 2 ทีม ประเภทถวย ข. จํานวน 1
ทีม และประเภทเยาวชน จํานวน 1 ทีม เริ่มทําการแข#งขันตั้งแต#วันที่ 19 ต.ค. –
22 พ.ย. 61
นายกฯ
ต#อไปเขาสู#วาระ 3.1.5 กองสวัสดิการสังคม
รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรี ยน ท# านนายกฯ คณะผู บริ หาร และผูเขาประชุ มทุกท#าน สําหรับกองการ
สวัสดิการสังคม ขณะนี้มีการปรับปรุ งคํ าสั่ งแต#งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนชุ ดใหม# เมื่ อไดคณะกรรมการสภาเด็ กและเยาวชนชุ ดใหม# แลว ส# งให
บานพักเด็กฯ จังหวัดตรังต#อไป สรุปผลโครงการของกองสวัสดิการสังคมแจงไปยัง
หน#วยงานต#างๆ ที่เกี่ยวของทราบ เช#น อบต. สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดตรัง และแจง สปสช.ทราบ และยังมีอยู# 2 – 3 โครงการที่
ยั งไม# แลวเสร็ จ การรั บลงทะเบี ย นผู สู งอายุ ไดจ# ายครบทุ กเดื อนแลว มี การ
เตรี ยมการปรับปรุงอายุของผูรับเบี้ ยยั งชี พผู สูงอายุ แบบขั้ นบั นไดตามระเบียบ
และตามระเบียบใหม# กรณีผูสูงอายุนอกพื้นที่ยายเขามาในพื้นที่ตําบลกันตังใต
โดยมาลงทะเบียนเดือนกันยายน คนเก#ารับอยู#แลวกันยายน พอถึงตุลาคม เราตอง
จ#ายเงินใหเขา ไม#เหมือนเมื่อก#อนลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน ไปรับเบี้ยยังชีพใน
เดือนตุลาคมของปaถัดไป สําหรับการลงทะเบียนผูสูงอายุรายใหม# ตองเกิดก#อน
วันที่ 2 ตุลาคม 2502 ซึ่ งจะรับเบี้ ยยั งชีพในปaงบประมาณ พ.ศ.2563 เปG น
ระเบียบใหม#ก็ศึกษารายละเอียดอยู# และโครงการตําบลสรางสุขที่กองสวัสดิการ
สังคมรับผิดชอบ ไดมีการวางเบิกไปแลวบางส#วน เหลืออีกประมาณ 2 รายการ ที่
อยู#ระหว#างการจัดทําเอกสารเพื่อวางเบิกจ#ายกับอําเภอ และสุดทายเตรียมการ
ประชุมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ซึ่งไดปรึกษาท#านปลัดถึงความเหมาะสม
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รองปลัด อบต.

นายกฯ
ปลัด อบต.

-5ของบุ คคลเพื่ อจะไดออกคําสั่ งแต# งตั้ งต# อไป และถั ดจากนั้ นจะไดมี การประชุ ม
คณะกรรมการต#อไป โครงการทําความดีลดภัยสิ่งแวดลอม ลดถุงพลาสติก ซึ่งจะ
ทําปZายไวนิล รณรงคตามรานคาต#อไปครับ
3.2 นโยบายการปฏิบัติงานของรองปลัด อบต.กันตังใต
ขอเชิญรองปลัด อบต.
เรี ยน ท# านนายกฯ คณะผู บริ หาร และผู เขาประชุ มทุ กท# าน จากการจั ดทํ า
ขอบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อดูแผนพัฒนา
ทองถิ่ นสี่ ปa ของ อบต.กั นตั งใต ปรากฏว# าในปa งบ พ.ศ.2563 โครงการดาน
โครงสรางพื้นฐานไม#มีในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปa และหากเรามีความจําเปGนตองจ#าย
ขาดเงินสะสมแต#ไม#มีโครงการไวในแผนฯ ก็ไม#สามารถทําได หรือหากเราตองการ
เสนองบประมาณไปยังหน#วยงานต#างๆ แต#ไม#แผนโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่น เราก็ไม#สามารถดําเนินการได จึงเสนอใหมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ปaฉบับเพิ่มเติม ขอฝากทางกองช#างจัดทําบันทึกขอความผ#านปลัดฯ ถึงเรื่องการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม และหากมีการจัดทําโครงการดานโครงสราง
พื้นฐานก็ ขอใหลงพื้นที่สํ ารวจ เพื่อความถูกตองในการออกแบบ และประมาณ
ราคา สําหรับนโยบายที่มีการพูดคุยขอระเบียบกฎหมาย การรับรองแบบแปลน
โครงการของวิศวกรหนังสือสั่งการก็ยังไม#ชัดเจนครับ
3.3 นโยบายการปฏิบัติงานของปลัด อบต.กันตังใต
ขอเชิญปลัด อบต.
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร และผูเขาประชุมทุกท#าน ในฐานะผูกํากับดูแล
ทั้ง 5 กองในส#วนราชการของ อบต.กันตังใต ถือว#าเปGนเปGนหัวหนาในระดับตน
กลั่ น กรองงานก# อ นที่ จ ะถึ ง นายกฯ เราปฏิ บั ติ ง านมาถึ ง เดื อ นสุ ด ทายของ
ปaงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการปฏิบัติงานภาพรวมดีขึ้นทุกปa แต#บางส#วนยังน#า
เปGนห#วงอยู# จึงขอเนนย้ําไปยังกองต#างๆ
- กองสวัสดิการสังคม ที่การเราสมัครเปGนสมาชิกของโครงการอนุรักษพันธุพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ในปaงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดตั้งงบประมาณไวแต#ก็
ปล#อยใหล#วงเลยมาถึงสิ้นปaงบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไวไม#ไดใชเลย เพิ่งจะร#าง
คําสั่งแต#งตั้งคณะทํางานขึ้นมา แต#ในปaงบประมาณ 2562 ปลัดก็ทราบว#าไม#ได
อยู# ในแผน เราก็ เลยไม# สามารถตั้ งงบประมาณในปa 2562 ได ก็ ไดพู ดคุ ยกั บ
รักษาการ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ซึ่งรักษาการ ผอ.กองสวัสดิการสังคม บอกว#า
ถึงไม#มีงบประมาณแต#เรามีการประชุม จริงๆ ปลัดฯ ก็ไม#สบายใจนะเผื่อว#าเราจะ
ไปหาพั นธุอะไร คือครั้งแรกเราจะประชุ มคณะกรรมการเพื่ อวางแนวทางว# าใน
พื้นที่ตําบลกันตังใต มีพันธุพืชที่สําคัญที่ควรค#าแก#การอนุรักษไวใหอยู#ในตําบลมีกี่
ประเภท เช#น ประเภทพันธุไมยืนตน พันธุป`าชายเลน และพันธุไมสมุนไพร เรา
ตองแยกหลั กใหญ# ใหไดก# อนถึ ง เราประชุ มเสร็ จ มี หลั กการ เหตุ ผล ในการ
ดําเนินการครั้งต#อไปอาจตองใชงบประมาณแต#เราไม#ไดเขาแผนไวเปGนห#วง เพราะ
เราสมัครไปแลวไม#สามารถถอนได เราไดรหัสการทํางาน รหัสสมาชิกแลว มีชื่อ
ปรากฏอยู#ในกองงานส#วนพระองคแลว เรื่องนี้ควรจะหยิบมาเปGนเรื่องสําคัญแต#
กลายเปGนว#าหลังจากนี้เราจะเดินต#อดวยการประชุม แต#เปGนห#วงถาเราไปหาพันธุ

-6มาปลูก มาทําแปลง เราไม#มีงบประมาณเลยก็น#าเปGนห#วง เราพลาดตรงที่ไม#ไดเขา
แผนเอาไว เลยไม#ไดตั้งงบประมาณ พยายามทําครั้งแรกใหได ก็ขอใหรักษาฯ ไป
กําหนดวันประชุมมาเดี๋ยวปลัดจะตรวจร#างคําสั่ง
- กองช#าง มีโครงการที่ฟ,งจากรายงานแลวมีโครงการที่ไม#ไดก#อหนี้ผูกพัน จํานวน
2 โครงการ คือ โครงการสรางหองน้ํา-สวม ท#าเรือมะตัง และโครงการก#อสราง
อาคารในเกาะเนรมิต ซึ่งตามระเบียบแลวถาเรายังไม#ไดก#อหนี้ผูกพันเงินนั้นจะตก
ไปเลยถาเราทําสัญญาไม#ทัน ไม#เหมือนกับเงินสะสมๆ ถาเราไม#ไดก#อหนี้ผูกพันก็
สามารถยังอยู#ไดถึงปaงบประมาณหนารวมวันจ#ายขาดหนึ่งปaงบประมาณ แลวยังได
อีกหนึ่งปaงบประมาณ แต#ขอบัญญัติไดแค#ในปaงบประมาณ หลักการคือถาทําไม#
ทันแต#ก#อหนี้ผูกพันไวทันอํานาจการกันเงินเปGนของผูบริหาร แต#ถาเราทําไม#ไดแต#
ไม#ไดก#อหนี้ผูกพัน อํานาจการกันเงินเปGนของสภาฯ ถาเราไม#ไดทําอะไรสักอย#าง
เงินนั้นก็ตกไป ขอฝากกองช#างใหรีบเสนอนายกฯ เพื่อขอเปdดวิสามัญในการกันเงิน
เพราะนี่คือทางออก
- การโอนงบประมาณ สํานักงานปลัดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปเพิ่มเปGนค#า
น้ํามัน ซึ่งรักษาการ ผอ.กองคลัง แจงแลวว#าวันที่ 24 กันยายน นี้เปGนวันสุดทาย
การเติมน้ํามันก็ใหถือปฏิบัติตามนั้น การโอนงบประมาณคงไม#มี กองใดจะโอนงบ
ถามีก็รีบทําใหพรอมกับสํานักงานปลัด
- กองคลัง ปลัดฯ ก็ยังไม#ไดอ#านรายละเอียดวิธีการเบิกค#าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจางตาม พ.ร.บ.ตัวใหม# มันไม#เหมือนเดิม กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู#
เรื่อย การทําแผนก็ไม#ใช#เรื่องง#ายๆ ตามที่รองปลัดเสนอ ทุกอย#างจะมีขั้น เราจะ
ลัดขั้นตอนไม#ไดเลย
- เรื่องงานคงคางที่อยู#ในหนาที่ความรับผิดชอบที่ปลัดก็มีส#วนเปGนคณะกรรมการ
เรื่องสอบขอเท็จจริง เรื่องสอบละเมิด ก็มีหลายรายการตามที่หัวหนาสํานักปลัดได
รายงานมา ในส#วนที่น#าเปGนห#วง คือ การสอบครุภัณฑที่สูญหาย ปลัดมาอยู#ที่นี่ 4
ปa แลว ยังไม#สามารถจบเรื่องครุภัณฑที่สูญหายประจําปa คาดว#าจะทํา คิดว#ามีช#อง
จะทํา แต#พอถึงเวลาถึงทางตันหมด เราคิดว#าจะรายงานเปGนชํารุดแต#ก็ติดอยู# พอ
ตอนหลังใหสูญหายแต#ปรากฏว#าเคยคิดว#าใหสูญหายหลายๆ ปa แลวสอบไปว#าไม#มี
ตัวผูรับผิดชอบแลวแทงจําหน#ายเสนอนายกฯ ปรากฏว#าไม#สามารถแทงอย#างนั้น
เลย เพราะเราจะใหสูญหายโดยไม#สามารถหาผูรับผิดชอบ อันนี้ไม#มีหน#วยงานไหน
ทํา แต#ระเบียบ หรือ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางตัวใหม#มากลับกลายเปGนว#าตัวเดิมที่เรา
คิดไดแต#ทําไม#ไดกลับกลายทําไดขึ้นมา ตอนนี้ถาเราแทงชํารุดแลวจําหน#ายมันจะ
จบไปเลยถาเราจํ าหน# ายโดยเฉพาะเจาะจงไม# ไดประกาศใหมี ผู มายื่ น แต# ไม#
สามารถทํ าอย# างนั้ น เพราะปa ที่แลวเราไดรายงานว# าสู ญหาย เอกสารอยู# สตง.
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม#รูว#าจะจบอย#างไร ถาสอบทีละรายการหนึ่งปaก็ไม#จบ เราจะ
ทําอย#างไรเกี่ยวกับเรื่องครุภัณฑที่สูญหายเดิมที่ไดตั้งคณะกรรมการสอบละเมิด มี
กลองถ#ายรูป วิทยุสื่อสาร อันนี้แยกเฉพาะออกมา ซึ่ง สตง.ตามเรื่องนี้อยู#และให
ดําเนินการทางวินัยกับเจาหนาที่ เรื่องนี้เร#งรัดไม#ได คณะกรรมการสอบสวนทั้ง
อบต.มีอยู#ชุ ดเดียว ปลั ดเปGนประธาน หัวหนาสํ านั กปลัด นิ ติกร เรามี คิวก็ต อง
ทยอยทําไปทีละเรื่อง เรื่องเศรษฐกิจชุมชนที่หลุดงวด 1 – 3 มีการประชุมไป 2

นายกฯ

ปลัด อบต.
นายกฯ
รองนายกฯ คนที่ 1
นายกฯ
รองนายกฯ คนที่ 2

นายกฯ
เลขานุการนายกฯ

-7ครั้ งแลว การประชุ มครั้ งแรกหาว# าใครอยู# ในหวงไหน ครั้ งที่ สองหาเอกสารที่
เกี่ยวของแลวเรียกสอบเพิ่มเติม ขอฝากเรื่องการโอนงบประมาณในปaหนานี่คือ
นโยบายของปลัดฯ ในฐานะเจาหนาที่งบประมาณ ที่พูดขึ้นมาไดหยิบยกป,ญหาที่
เกิดขึ้นว#า การคุมเงินของกองและการคุมเงินของกองคลังไม#ตรงกันหรือเกิดการ
ลืมตัด เวลาเสนอมายังเจาหนาที่งบประมาณก็ขอใบคุมของกองคลังและเจาของ
งบประมาณตัดยอดใหตรงกันเริ่มปaงบประมาณหนา เพื่อปZองกันความผิดพลาด
- แจงข#าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เปGนที่แน#นอนว#าการเลือกตั้งใหญ#จะเกิดก#อน
การเลือกตั้งทองถิ่น การเลือกตั้ง ส.ส.ตามโรดแม็บ ในช#วงเดือนกุมภาพันธ 2562
เรามองเห็นว#าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งทุกระดับในปa 2562 ดังนั้น เราตอง
ทันต#อข#าวสาร ขอฝากแค#นี้ค#ะ
3.4 นโยบายการปฏิบัติงานของนายก อบต.กันตังใต
- สําหรับนายกฯ ก็ขอใหทุกกองไดถือปฏิบัตินโยบายการปฏิบัติงานของนายก
คื อ นโยบาย 4 ร. และการประกาศ อบต.คุ ณธรรมเปG น หลั กปฏิ บั ติ งานใน
หนาที่
- ขาราชการส#วนทองถิ่นรายใดมีความประสงคขอโอน (ยาย) นายกฯ ก็มีความ
ยินดีก็ขอใหทําเรื่องมา เพราะนายกฯ ไม#กีดกันอยู#แลว
- การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติมของ อบต.กันตังใต ขอฝากปลัดฯ ช#วยดู
เรื่องนี้ดวย เพราะโครงการดานโครงสรางพื้นฐานในปaงบประมาณ 2563 ไม#มี
เลย ก็ขอใหวางแผนการทํางานเพื่อลงพื้นที่จัดทําประชาคมแผนเพิ่มเติมดวย
- การตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงที่ติดตั้งภายใน อบต.กันตังใต และติดตั้งในพื้นที่
หมู# ที่ 4 ว# า มี ส ภาพพรอมใชงานหรื อ ไม# ก็ ข อฝากหั ว หนาสํ า นั ก ปลั ด ฯ
ดําเนินการดวย
ขอเสนอใหมีการฝeกซอมแผนการใชถังดับเพลิงเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อความพรอม
ของอุปกรณและเจาหนาที่
ขอเชิญรองทิภา
เรี ย น ท# า นนายกฯ และผู เขาประชุ ม ทุ ก คน เรื่ อ งการประปามี ลู ก หนี้ ค าง
พอสมควร แต#ก็มีการจัดเก็บเปGนประจํา ผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพตองแสดงตน
ในเดือน ตุลาคม 2561
ขอเชิญรองวิรวัฒน
เรียน ท#านนายกฯ และผูเขาประชุมทุกคน ผมไดประสานเรื่องครูสอนศาสนา
อิสลามและจริยธรรมก็เรียบรอยแลว ชาวบานไดสอบถามเรื่องโครงการในพื้นที่
ผมก็ไดอธิบายว#าโครงการไดผ#านสภาฯ ไปแลว ขณะนี้อยู#ระหว#างดําเนินการ
และป,ญหาในพื้นที่ ชาวบานไม#เขาใจว#าเมื่อเกิดป,ญหาต#างๆ ตองแจง อบต. ซึ่ง
ผมไดอธิ บ ายไปแลว ว# า เรื่ อ งใดเปG น เรื่ อ งของผู นํ า ทองที่ ที่ ต องรั บ แจง หรื อ
รับผิดชอบ เรื่องใดเปGนเรื่องของ อบต.
ขอเชิญเลขานุการนายกฯ
เรียน ท#านนายกฯ และผูเขาประชุมทุกคน เรื่องเสียงไรสายขณะนี้ก็อยู#ระหว#าง
การขออนุมัติจัดจางซ#อมบํารุงรักษา หากมีการดําเนินการแลวเสร็จก็สามารถ
ประชาสัมพันธและจัดรายการ นายกฯ พบประชาชนได

นายกฯ

-8และในฐานะประธานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันตังใต จะมีการจัดประชุมใน
วันที่ 20 กั นยายน 2561 ก็มีเรื่ องพิจารณา คือ ร#างแผนปฏิบัติ งาน คําสั่ ง
แต# ง ตั้ ง คณะกรรมการศู น ย รายรั บ รายจ# า ยของศู น ยพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ปaงบประมาณ 2560
ขอฝากเรื่องการปฏิบัติงานในปaงบประมาณ พ.ศ.2562 ของทุกกอง โดยให
ปฏิ บั ติ ต ามสู ต ร 3-6-3 ที่ เ คยพู ด ไวประจํ า เพราะถาแต# ล ะกองมี ก ารวาง
แผนการปฏิบัติงานประจําปaไวว#าในแต#ละเดือนมีการจัดกิจกรรม/ โครงการไวก็
ทํ าใหเราปฏิ บั ติ งานไดเร็ ว ขึ้ น และจะไม# มาหนั ก ในช# ว ง 3 เดื อนสุ ด ทายของ
ปaงบประมาณ วันนี้ใชเวลามาพอสมควรแลว ขอขอบคุณที่ท#านที่เขาประชุมใน
วันนี้ ขอปdดประชุม

เลิกประชุม เวลา 12.20 น.
(ลงชื่อ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายธีระศักดิ์ หวอตะเห)
นักจัดการงานทั่วไป
(ลงชื่อ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอรพินท บุษบา)
ปลัดองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต

รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ อบต.กันตังใต
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสภาองค*การบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ – สกุล
นายกิตติ กันตังกุล
นายทิภา คงนคร
นายวิรวัฒน หมาดหวา
นายปรีชา นุ#นสุวรรณ
นางสาวอรพินท บุษบา
นายป,ญญา แดหวา
นางสาวเรืองรัตน ขัตสากาญจน
นางสาวสุลัดดา กันตังกุล
นายสมพล อุปมัยรัตน
นางสาวโสมนัสสา จันทรดี
นายป,ญญา สาครินทร

ตําแหนง
นายก อบต.กันตังใต
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต
ปลัด อบต.กันตังใต
รองปลัด อบต.กันตังใต
หัวหนาสํานักปลัด อบต.กันตังใต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผูอํานวยการกองช#าง
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

หมายเหตุ

รก.ผอ.กองคลัง
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ผูไมมาประชุม - ไมมี
เริ่มประชุม เวลา 14.10 น.
เมื่อมีผูมาประชุมครบองคประชุม นายกิตติ กันตังกุล นายกองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1
1.1 การเร#งรัดการเบิกจ#ายงบประมาณโครงการก#อสรางอ#างเก็บน้ําหวยลึก
1.2 ผูว#าราชการจังหวัดตรังคนใหม# คือ นายลือชัย เจริญทรัพย และรองผูว#า
ราชการจังหวัดตรัง ประกอบดวย นางณิทฐา แสวงทอง และนายไพบูลย โอมาก
1.3 ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาล คือ การเลือก สว.และการเลือกตั้ง ส.ส.
สําหรับการสรรหา สว.จะมีขึ้นภายในเดือน มกราคม 2562
1.4 ผูแสดงตน 1,600 คน ธนาคารออมสินเปGนเจาภาพทอดกฐิ น ณ วั ดศรี
หราษฎรศรัทธ# จํานวน 2,000,000.-บาท
1.5 การจัดพิธีวัน “ปdยมหาราช” ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ
อาคารคอซิมบี้เทศบาลเมื องกั นตั ง โดย อบต.กั นตั งใตจะบริ จาคร#วมสมทบทุ น
“วั น ปd ย ะ” เพื่ อ สมทบเขากองทุ น เพื่ อ ใชในการมอบใหกั บ นั ก เรี ย นเปG น
ทุนการศึกษา จํานวน 1,000.-บาท
1.6 อํ าเภอเคลื่ อนที่ ...ยิ้ ม ในวั นที่ 25 ตุ ลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ
โรงเรียนบานเกาะเคี่ยม
1.7 ตลาดประชารัฐของตําบลกันตังใต มีไมกวาดดอกหญา โกปaf และขาวสาร

ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน
นายปรีชา นุ#นสุวรรณ
เลขานุการนายกฯ
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายกฯ
หัวหนาสํานักปลัดฯ

นายกฯ
รก.ผูอํานวยการกองคลัง

-21.8 นายอําเภอแจงตําบลสรางสุข 5ดี งบประมาณ 500,000.-บาท ไม#สามารถ
ทําได 200,000.-บาท
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาส#วนราชการ อบต.กันตังใต
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561
ขอเชิญเลขาฯ
ไดอ#านรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาส#วนราชการ อบต.กันตังใต
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ใหกับผูเขาประชุมทราบ
ตามที่ เลขานุการนายกฯ ไดอ#านรายงานการประชุมคณะผู บริหารและหัวหนา
ส#วนราชการ อบต.กันตังใต เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ไม#ทราบว#ามีใครจะ
แกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมในครั้งดังกล#าวบาง เมื่อไม#มีถือว#าที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยไม#มีการแกไข
รับทราบ
เรื่องที่เสนอ (เพื่อทราบ)
3.1 รายงาน/แจงผลการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายใน อบต.กันตังใต
3.1.1 สํานักงานปลัด อบต.
ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน สํานักงานปลัดฯ
มีเรื่องแจงดังนี้
1. จัดทําแผนดําเนินงานประจําปa 2562
2. แจงรายงานการติ ดตามผลการดํ าเนิ นโครงการประจํ าปa งบประมาณ พ.ศ.
2561 งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กันตังใต
3. จัดทํารายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปa 2561
4. จัดทําสัญญาจางพนักงานจาง จํานวน 3 ตําแหน#ง
5. สอบขอเท็จจริงครุภัณฑสูญหาย กับสอบขอเท็จจริงทุนการศึกษา และสอบ
ขอเท็จจริงโครงการเงินกูเศรษฐกิจชุมชน (เงินขาดอายุความ จํานวน 3 งวด)
6. การลงตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงในพื้นที่หมู#ที่ 4
3.1.2 กองคลัง
ขอเชิญผูอํานวยการกองคลัง
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน สําหรับกองคลัง
มีเรื่องแจงดังนี้
ดานการพัสดุ ดําเนินการ
ดานการเงิ น ดําเนินการตรวจสอบงบการเงิ นประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2561
และมีการกันเงินก#อหนี้งบประมาณ จํานวน 3 รายการ ประกอบดวย
1. เครื่องควบคุมเสียงไรสาย จํานวน 100,000.-บาท
2. โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 427,000.-บาท
3. ค#าจางเหมายาม จํานวน 18,000.-บาท
เงิ นอุ ดหนุ นเฉพาะกิ จ จํ านวน 1 รายการ คื อ โครงการก# อสรางสนามเด็ กเล# น
ศพด. จํานวน 100,000.-บาท
และกันเงินไม#ก#อหนี้งบประมาณ จํานวน 3 รายการ ประกอบดวย

-31. ก#อสรางอาคารเอนกประสงคเกาะเนรมิต หมู#ที่ 1 จํานวน 200,000.-บาท
2. ก#อสรางหองน้ํา-สวม ท#าเทียบเรือมะตัง หมู#ที่ 4 จํานวน 77,000.-บาท
3. โครงการปรับปรุงดัดแปลงรถ 6 ลอ เปGนรถกระเชา จํานวน 1,800,000.บาท
นายกฯ
การแต#งตั้งกรรมการผูพิจารณาคุณสมบัติน#าจะเสนอผูที่มีคุณวุฒิในเรื่องนั้นๆ เปGน
กรรมการ
3.1.3 กองช#าง
นายกฯ
ขอเชิญผูอํานวยการกองช#าง
ผูอํานวยการกองช#าง
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองช#าง มีเรื่อง
แจงดังนี้
1. งานควบคุมอาคาร กรณีบานนางราตรี หมู#ที่ 6 ไดดําเนินการจัดทําบันทึกเสนอ
งานกฎหมาย และไดยกเลิกคําสั่งเดิม และออกคําสั่งใหม#
2. รถบรรทุก 6 ลอ อยู#ระหว#างการซ#อมระบบไฟ
3. รถบรรทุกขยะคันเล็กซ#อมเสร็จแลวไดมอบหมายใหพนักงานขับรถขยะไปรับ
รถและมาดําเนินการจัดเก็บขยะต#อไป
4. โครงการก#อสรางถนนลาดยางแอสฟ,สกติก ถนนสายกันตังใต – บางแรด ไปหมู#
ที่ 5 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 5,760,000.-บาท ไดใหวิศวกรรับรองแบบ
แปลน
5. โครงการก#อสรางอาคารอเนกประสงคเกาะเนรมิต หมู#ที่ 1 และโครงการ
ก#อสรางหองน้ํา-สวม หมู#ที่ 2 ทางวิศวกรไดรับรองแบบแปลนแลว ขณะนี้อยู#
ระหว#างการดําเนินการขออนุมัติจัดจางตามระเบียบฯ
3.1.4 กองการศึกษาฯ
ขอเชิญผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
นายกฯ
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองการศึกษา มี
เรื่องแจงดังนี้
1. จางเหมาบริการเจาหนาที่ จํานวน 1 คน เปGนระยะเวลา 2 เดือน
2. การส#งทีมนักกีฬาเขาร#วมทําการแข#งขันกีฬาฟุตบอลลอยกระทงคัพ ประจําปa
2561 จํานวน 4 ทีม ประกอบดวย ประเภทถวย ก. จํานวน 2 ทีม ประเภทถวย
ข. จํานวน 1 ทีม และประเภทเยาวชน จํานวน 1 ทีม
3. การก#อสรางสนามเด็กเล#นสรางป,ญญาอยู#ระหว#างการดําเนินการเบิกจ#าย
ปลัด อบต.
ขอฝากเรื่องการวางแผนในการโครงการก#อสรางสนามเด็กเล#นสรางป,ญญาดวย
นายกฯ
3.1.5 กองสวัสดิการสังคม
นายกฯ
ขอเชิญผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองสวัสดิการ
สังคม มีเรื่องแจงดังนี้
1. การจ#ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําเดือน ตุลาคม 2561 จะจ#ายในวันที่ 10
ต.ค. 2561
2. จัดทํารายงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชใหอําเภอทราบ

ประธาน
รองปลัดฯ

ประธาน
ปลัด อบต.

ระเบียบวาระที่ 4

-43. จัดทําเอกสารเพื่อส#งเบิกเงินตามโครงการตําบลสรางสุข 5 ดี ของกองเสร็ จ
เรียบรอยทุกโครงการแลว
4. สํานักงาน พม.จ.ตรัง แจงใหชะลอการรับลงทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 ไวก#อน
3.2 การซักซอม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย
3.2.1 รองปลัด อบต.
ขอเชิญรองปลัดฯ
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุ กท#าน สําหรับผมก็ มี
เรื่องแจงใหทราบเกี่ ยวกับเรื่ องผังเมื องรวมจั งหวัดตรั งซึ่ งเรื่องนี้ เปG นเรื่องใหม# ที่
ผลกระทบต#อพี่นองประชาชนในการก#อสรางอาคาร จึงขอใหนายกฯ ไดมีหนังสือ
เชิ ญประชุ มผู นํ าฝ` ายปกครองทองที่ ผู นํ าทองถิ่ น เขาประชุ มเพื่ อรั บทราบถึ ง
กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผูเกี่ยวของต#อไป ขอบคุณครับ
3.2.2 ปลัด อบต.
ขอเชิญปลัดฯ
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหารและผูเขาประชุมทุกท#าน สําหรับปลัดฯ ก็มี
เรื่องแจงใหทราบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปa 2561 ไดดําเนินการตรวจสอบ
พั ส ดุ ป ระจํ า ปa ตามระเบี ย บพั ส ดุ และในส# ว นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ไดตรวจสอบครุภัณฑสูญหายในปaงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว#ามี
ครุภัณฑสูญหาย 600 กว#ารายการ ซึ่งในส#วนของพัสดุหรือครุภัณฑที่ชํารุด
หรือสูญหาย จะใชระเบียบพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจงในการดําเนินการ
2. การบุกรุกที่สาธารณประโยชน กรณีของ นางราตรี ภาวจิตรานนท หมู#ที่ 6
เรื่องนี้อําเภอกันตังร#วมกับองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใตเปGนผูดูแลและ
ตองรายงานผลการดําเนินการใหอําเภอทราบภายใน 30 วัน
3. การประกวดราคารถบรรทุก 6 ลอ ดัด แปลงสภาพเปG นรถกระเชา มี
คณะกรรมการ 3 ฝ` า ย ประกอบดวย คณะกรรมการร# า งขอบเขตการจาง
คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ และคณะกรรมการพิจารณาผล ซึ่งเปGนไป
ตามระเบีย บพัส ดุ ในส#ว นของการประกวดราคารถบรรทุ ก 6 ลอ ดัด แปลง
สภาพเปGนรถกระเชา จะตองมีการคียขอมูลลงในระบบ e-bidding ซึ่งในการ
ดํ า เนิ น การของคณะกรรมการพิ จ ารณาผล ก็ ไ ดสรุ ป แลวว# า การกํ า หนด
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑไม#เปGนไปตามประกาศของ อบต.กันตังใต ซึ่งปลัด
มองว#าเราตองยึดประกาศ อบต.กันตังใตเปGนหลัก เมื่อผลการพิจารณาเสร็จสิ้น
แลว ในขั้นตอนหรือกระบวนการต#อจากนี้ คือ การเริ่มตนกระบวนการใหม#
4. การเบิกจ#ายค#าตอบแทนบุ คคลหรือคณะกรรมการจัด ซื้อจั ดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งไดมีหนังสือสั่งการจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีการกําหนด
อัตราการเบิกจ#ายค#าตอบแทนอยู# ว#าบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจางดานใด
จะไดอัตราค#าตอบแทนเท#าไหร#
เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม#มี

-5ระเบียบวาระที่ 5
นายกฯ
เลขานุการนายกฯ

นายกฯ

เรื่องอื่นๆ
กิจกรรมการป,nนจักรยานขององคการบริหารส#วนตําบลเกาะลิบง ในวันที่ 13 14 ตุลาคม 2561 โดยเริ่มตนจากบริเวณหนาศาลากลางจังหวัดตรัง (หลัง
เก#า) สิ้นสุด ณ เกาะลิบง
แจงการแต#งตั้งคณะกรรมการศูนยพัฒ นาเด็กเล็ ก อบต.กันตังใต (กรณีแทน
ตํ า แหน# ง ที่ ว# า ง) ปรากฏว# า ที่ ป ระชุ ม สภา อบต.กั น ตั ง ใต ไดมี ม ติ พิ จ ารณา
คัดเลือก นายนพดล เสียงแกว สมาชิกสภา อบต.กันตังใต หมู#ที่ 1 ร#วมเปGน
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันตังใต แทนตําแหน#งที่ว#าง
ท# า นใดมี เ รื่ อ งจะแจงอี ก หรื อ ไม# เมื่ อ ไม# มี วั น นี้ ใ ชเวลามาพอสมควรแลว
ขอขอบคุณที่ท#านที่เขาประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม

เลิกประชุม เวลา 16.20 น.
(ลงชื่อ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเรืองรัตน ขัตสากาญจน)
หัวหนาสํานักปลัด อบต.กันตังใต
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวอรพินท บุษบา)
ปลัดองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต

รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ อบต.กันตังใต
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
เวลา 15.00 น.
ณ หองประชุมสภาองค*การบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ – สกุล
นายกิตติ กันตังกุล
นายทิภา คงนคร
นายวิรวัฒน หมาดหวา
นายปรีชา นุ#นสุวรรณ
นางสาวอรพินท บุษบา
นางสาวเรืองรัตน ขัตสากาญจน
นางสาวสุลัดดา กันตังกุล
นางสาวโสมนัสสา จันทรดี
นายป,ญญา สาครินทร

ตําแหนง
นายก อบต.กันตังใต
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต
ปลัด อบต.กันตังใต
หัวหนาสํานักปลัด อบต.กันตังใต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผูไมมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายป,ญญา แดหวา
2. นายสมพล อุปมัยรัตน

ตําแหนง
รองปลัด อบต.กันตังใต
ผูอํานวยการกองช#าง

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายธีระศักดิ์ หวอตะเห

ตําแหนง
นักจัดการงานทั่วไป

หมายเหตุ

รก.ผอ.กองคลัง
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ
ไปราชการ
หมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา 15.05 น.
เมื่อมีผูมาประชุมครบองคประชุม นายกิตติ กันตังกุล นายกองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 อําเภอกําหนดออกหน#วยบริการอําเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจําปa
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ตั้งแต#เวลา 09.00 น. เปGนตน
ไป ณ โรงเรียนบานเกาะเคี่ยม เพื่อนํางานบริการของรัฐออกใหบริการประชาชนและ
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหว#างหน#วยงานของรัฐกับผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น
1.2 กําหนดการจัดกิ จกรรมจิตอาสา “เราทํ าความ ดี ดวยหัวใจ” ประจําเดือน
ตุลาคม 2561 ในวันจันทร ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. โดยพรอมกัน
ณ บริเวณริมเขื่อนสะพานเกาะเคี่ยม – แตะหรํา หมู#ที่ 4 ตําบลกันตังใต โดยแต#ง
กายชุดจิตอาสา เสื้อสีเหลือง

ระเบียบวาระที่ 2
นายกฯ
นายกฯ
หัวหนาสํานักปลัดฯ

-21.3 การปฏิบัติงานในหนาที่ราชการขององคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต โดย
ขอเนนย้ํ าใหพนั กงานส# วนตํ าบล ลู กจางประจํ า และพนั กงานจาง ทุ กคน ได
ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบ โดยถือปฏิบัติอย#างเคร#งครัด
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาส#วนราชการ อบต.กันตังใต
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
เรื่องที่เสนอ (เพื่อทราบ)
3.1 รายงาน/แจงผลการปฏิบั ติงานของส# วนราชการภายใน อบต.กันตั งใต
3.1.1 สํานักงานปลัด อบต.
ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน สํานักงานปลัดฯ
ขอแจงรายงานผลการปฏิบัติงานรอบวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดังนี้
งานนโยบายและแผน
1. จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปa 2562
2. ติดตามรายงานผลการดําเนินโครงการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กันตังใต ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2561
3. ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ อบต.
กันตังใต ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2561
งานบริหารทั่วไป
1. กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ประจําเดือน ตุลาคม 2561 วัน
จันทรที่ 22 ตุ ลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณริ มเขื่อนสะพานเกาะ
เคี่ยม – แตะหรํา หมู#ที่ 4
2. เขาร#วมพิธีวัน “ปdยมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ
อาคารคอซิ มบี้ เ ทศบาลเมื องกั นตั ง โดยแต# งกายเครื่ องแบบปกติ ขาว หรื อ
เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว
3. รายงานการจั ดกิ จกรรมเนื่ องในวั นคลายวั นสวรรคตพระบาทสมเด็ จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
งานบริหารงานบุคคล
1. จัดทํารายงานการประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. ตรวจสอบพัสดุประจําปa 2561
งานกฎหมายและคดี
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร#งใสในการดําเนินงานของ อปท.ประจําปa
งบประมาณ พ.ศ.2561 ผ#านระบบ ITAS
2. นั ดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง เงินยืมทดรองทุนการศึกษา
และเศรษฐกิจชุมชนหมู#ที่ 6 วันที่ 25 ตุลาคม 2561
3. สอบขอเท็จจริงครุภัณฑสูญหาย (กลองถ#ายรูป)
งานปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. รายงานผลการตรวจถังดับเพลิง จํานวน 9 จุด ดังนี้
- สถานที่ติดตั้ง อบต.กันตังใต ผลการตรวจปกติ 001
- สถานที่ติดตั้ง บริเวณหนาบานนายเสริม หมู#ที่ 4 ผลการตรวจปกติ 002

นายกฯ
รก.ผูอํานวยการกองคลัง

นายกฯ
นายกฯ

-3- สถานที่ติดตั้ง บริเวณรานกาแฟฉูไวท หมู#ที่ 4 ผลการตรวจปกติ 003
- สถานที่ติดตั้ง บริเวณหนาราม หมู#ที่ 4 ผลการตรวจปกติ 004
- สถานที่ติดตั้ง บริเวณซอยตนโด หมู#ที่ 4 ผลการตรวจปกติ 005
- สถานที่ติดตั้ง บริเวณหนาบานนายไสหนุนอาบีดีน อิดทิ่ง หมู#ที่ 4 ผลการตรวจ
ปกติ 006
- สถานที่ติดตั้ง บริเวณหนามั สยิดซ็นตอตุนวะหดะ (ท#าเสม็ด) หมู#ที่ 4 ผลการ
ตรวจใชการไม#ได จํานวน 1 ถัง เนื่องจากใชในการดับเพลิงกรณีเกิดเหตุการณไฟ
ไหมหมอแปลงไฟฟZาของมัสยิดฯ เมื่อประมาณเดือน กันยายน 2561 007
- สถานที่ติดตั้ง บริเวณซอยดงูเห#า หมู#ที่ 4 เนื่องจากจุดเดิมมีการซ#อมแซมบาน
จึงไดยายจุดในการติดตั้งถังดับเพลิง เปGน บริเวณหนาบานนายธีรวัฒน ศรียาภัย
หมู#ที่ 3 ผลการตรวจปกติ 008
- สถานที่ติดตั้ง บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันตังใต หมู#ที่ 3 ผลการตรวจ
ปกติ
3.1.2 กองคลัง
ขอเชิญผูอํานวยการกองคลัง
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด หัวหนาสํานักฯ ผูอํานวยการกองและผูเขา
ประชุมทุกท#าน สําหรับกองคลัง ขอแจงรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
งานจัดเก็บรายได
1. ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ค#าน้ํา ค#าขยะ ค#าภาษี 3 ประเภท
2. จัดเตรียมสําเนาใบเสร็จใหสํานักงานการตรวจเงินแผ#นดินนครศรีธรรมราช
งานการเงินและบัญชี
1. จ#ายเช็คใหหางรานต#างๆ
2. รับฎีกาและเขียนเช็ค
3. รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา เมษายน – ตุลาคม 2561
4. จัดทําแผนดําเนินงานประจําปa 2562
5. จัดทํารายงานควบคุมภายในปa 2560
6. เตรียมขอมูล ITA ใหนิติกร
งานพัสดุ
1. สรุปการใชน้ํามันเชื่อเพลิง ปa 2561
2. จัดทําสรุปกําหนดการใชและเบิกจ#ายน้ํามันเชื้อเพลิง
3. ประกาศร#างประกวดการทําถนนงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหวิจารณสิ้นสุด 17
ตุลาคม 2561
4. การตรวจสอบพัสดุประจําปa 2561
5. จัดทํารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางปa 2561
3.1.3 กองช#าง
กองช#างไม#มีผูเขาประชุม ต#อไปขอเชิญกองการศึกษาฯ
3.1.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอเชิญผูอํานวยการกองการศึกษาฯ

-4ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด หัวหนาสํานักฯ ผูอํานวยการกองและผูเขา
ประชุมทุกท#าน สําหรับกองการศึกษา ขอแจงรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. จัดทํารายงานควบคุมภายในปa 2561 และ 2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางตาม
โครงการส#งทีมกีฬาของ อบต.ไปทําการแข#งขันกีฬาภายนอก (ฟุตบอลประเพณี
ลอยกระทง ปa 2561)
ขอสอบถามผูอํานวยการกองการศึกษาฯ เรื่องสนามเด็กเล#นสรางป,ญญาของ
นายกฯ
ศูนยพัฒนาเด็ กเล็ ก กรณีที่มีการขุด สระแลวไปกระทบท#อประปาแตกจะทํ า
อย#างไร แลวสระที่ขุดตั้งไวมีการวางแผนการทํางานไวหรือไม#ว#าขั้นตอนต#อไป
จะทําอะไรต#อไป
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
เรียน ท#านนายกฯ กรณีที่มีการขุดสระแลวไปกระทบท#อประปาแตกก็ตองซ#อม
ใหอยู#ในสภาพปกติ ส#วนสระที่ขุดตั้งไวขั้นตอนต#อไปจะทําอย#าไรนั้น ก็ตองรอ
ช#า ง เพราะตอนนี้ ช#า งไปอบรม หลั งจากที่ ช# า งกลั บ มาก็ จะดํ า เนิ นการต# อไป
เพราะช#างเปGนผูเขียนแบบแปลนการก#อสราง
3.1.5 กองสวัสดิการสังคม
นายกฯ
ขอเชิญผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด หัวหนาสํานักฯ ผูอํานวยการกองและผูเขา
ประชุมทุกท#าน กองสวัสดิการสังคม ขอแจงรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปaงบประมาณ 2562
2. การจ#ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของหมู#ที่ 1, 2 และหมู#ที่ 6 กรณีจ#ายเงินสด ก็ได
มี ก ารแจงไปยั ง ผู รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ว# า ในปa ง บประมาณ พ.ศ.2562 นายกฯ มี
นโยบายใหโอนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของหมู#ที่ 1, 2 และหมู#ที่ 6 กรณีจ#ายเงินสด
ใหโอนเขาบัญชีทั้งหมด คงไวกรณีจ#ายเงิน เฉพาะหมู#ที่ 3, 4 และหมู#ที่ 5 เหตุ
เพราะพื้นที่อยู#ห#างไกลจากธนาคาร
3. การรั บ ลงทะเบี ย นผู รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ ตั้ ง แต# เ ดื อ น ตุ ล าคม –
พฤศจิกายน 2561 รับเงินในปaงบประมาณ 2563
4. เตรียมขอมูล ITA
5. จัดทําฐานขอมูลผูป`วยติดเตียงในพื้นที่ตําบลกันตังใต ซึ่งคาดว#าอีกไม#นานคง
แลวเสร็จ
เรื่ องการจั ด เก็ บ เงิ นสวั ส ดิ การชุ มชน ขอใหจั ด ส#งเจาหนาที่ ไปบริ การรั บ เงิ น
นายกฯ
สวัสดิการชุมชนในคราวการประชุมประจําเดือนของหมู#บานดวย เพราะเรื่องนี้
ทางหมู#บ านมองว# าเปGนการผลักภาระใหหมู# บาน ทั้งๆ ที่เปGน เรื่องของ อบต.
ขอใหไปประสานผูใหญ#บานว#าแต#ละหมู#มีการประชุมประจําเดือนของหมู#บาน
ในวันไหน เพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่
3.2 การซักซอม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย
3.2.1 รองปลัด อบต.
นายกฯ
เนื่องจากรองปลัดฯ ไม#อยู# ต#อไปเขาสู#วาระการประชุมขอ 3.2.2
3.2.2 ปลัด อบต.
ขอเชิญปลัดฯ
นายกฯ

ปลัดฯ

นายกฯ

ระเบียบวาระที่ 4
นายกฯ

ระเบียบวาระที่ 5
นายกฯ

-5เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขาฯ และผูเขาประชุมทุกท#าน สําหรับปลัดฯ
ก็มีเรื่องแจง ดังนี้
1. การจัดทําควบคุมภายในของหน#วยงาน ขอความร#วมมือทุกกองไดจัดทํา
และรวบรวมป,ญหา/ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในเรื่องต#างๆ ที่มองเห็นว#า
เปGนความเสี่ยง และดําเนินการจัดส#งไปยังสํานักงานปลัดฯ เพื่อจักไดส#งรายงาน
ไปยังหน#วยงานที่เกี่ยวของต#อไป
2. การจัดเก็บขอมูล ITAS ขอความร#วมมือทุกกองดําเนินการจัดทําและรวบรวม
ส#งใหนิติกร เพื่อจักไดดําเนินการใส#วนที่เกี่ยวของต#อไป
3. การตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องทุนการศึกษา คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงได
สอบไป 2 ครั้ งแลว ขณะนี้ อยู# ระหว# างการจั ดหาเอกสารเพิ่ มเติ ม ซึ่ งตองใช
ระยะเวลาในการดําเนินการ ไม#สามารถเร#งรีบจนเกินเหตุได
4. โครงการเงินกูเศรษฐกิจชุมชนกรณีกลุ#มราย นายปกครอง สุวรรณโชติ ซึ่งทราบ
กันแลวว#าคดีไดขาดอายุความไปจํานวน 3 งวด ซึ่งเรื่องนี้ตองมาไล#เรียงความรับ
ผิดว#าผูคุมลูกหนี้ในช#วงนั้นเปGนใครที่รับผิดชอบ
5. การตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีพัสดุครุภัณฑสูญหายปa 2561 ยังคงคางอยู#ไม#
แลวเสร็จ ทางคณะกรรมการก็พยายามดําเนินการอยู#มิไดปล#อยปละละเลย ซึ่ง
เรื่องนี้ตองมีการสอบลึกถึงตัวบุคคลและเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งไดใชระยะเวลา
พอสมควร เพราะในแต#ละวันก็มีเรื่องต#างๆ เขามามากมาย แต#ก็จะตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จ
สํ าหรั บนายกฯ ก็ ขอฝากเรื่ องการบริ หารจั ดการงบประมาณรายจ# ายประจํ าปa
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขอใหใชสู ต ร 3-6-3 คื อ การจั ด เตรี ย มแผนการ
ดําเนินงาน, ดํ าเนินการตามแผนงาน, สรุ ปผลการดํ าเนิ นงาน สําหรับ กองทุ น
หลักประกันสุขภาพ อบต.กันตังใต ก็ขอใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวาง
แผนการดําเนินงานประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 ดวย เพื่อใหการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานเปGนไปอย#างมีประสิทธิภาพ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดกิจกรรมส#งทายปaเก#าตอนรับปaใหม# 2562
สํ าหรั บการจั ดกิ จกรรมส# งทายปa เก# าตอนรั บปa ใหม# 2562 ในครั้ งนี้ จะมี การ
จัดการแข#งขันกีฬาสี แบ#งเปGน 4 สี โดยมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส#วนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูนําทองที่ และกลุ#มองคกรภาคประชาชน
เขาร#วมกิจกรรม ประเภทกีฬา ประกอบดวย กีฬาเปตอง, วอลเลยบอล และการ
แข# งขั นกี ฬาเรื อพาย นายกฯ คิ ดว# าน# าจะจั ดบนเกาะเนรมิ ต ในวั นเสารที่ 15
ธั นวาคม 2561 ตั้ งแต# เวลา 08.30 น. เปG นตนไป ซึ่ งเรื องนี้ จะมี การประชุ ม
พนักงานทั้งหมดเพื่อสอบถามความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องอื่นๆ
- วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ขอเชิญทุกท#านเขาร#วมกิจกรรมลากเรือพระของ
สํานักสงฆกันตังใต
- วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 กําหนดการทอดกฐินสามัคคีของสํานักสงฆ
กันตังใต

รองนายกฯ คนที่ 2

นายกฯ

นายกฯ

-6- วันนี้เวลา 16.00 น. ขอเชิญคณะผูบริหาร เขาร#วมกิจกรรมการปลูกขาว
แปลงสาธิตของวิทยาลัยการอาชีพกันตังโดยพรอมเพรียงกัน
เรียน ท#านนายกฯ และผูเขาประชุมทุกท#าน ผมไดประสานยังผูจัดการทีมกีฬา
ฟุตบอลงานลอยกระทงแลวว#าใหจัดทําและส#งเอกสารการสมัครใหเรียบรอย
และไดทํ า ความเขาใจกั บ ผู จั ด การที มกี ฬาฟุ ต บอลแลวว# า ในการลงทํ า การ
แข#งขัน เมื่อมีเจาหนาที่ของ อบต.ไปทําการถ#ายภาพก็ขอใหความร#วมมือดวย
เพื่ อ จะนํ า มาประกอบเอกสารการเบิ ก จ# า ย และสุ ด ทายเรื่ อ งการก# อ สราง
โครงการดานโครงสรางพื้นฐานของ อบต.กันตังใต ซึ่งขณะนี้มีหลายโครงการ
เช#น โครงการก#อสรางรางระบายน้ํา คสล.หมู#ที่ 4 ชาวบานในพื้นที่สอบถามว#า
โครงการที่ผ#านสภาฯ ทําไมบางโครงการถึงยังไม#ดําเนินการ บางโครงการทําไม
ถึงล#าชา ผมก็ตอบไปว#าโครงการที่ผ#านสภาฯ ไปทราบว#าไดดําเนินการกันเงินไว
แลว และบางโครงการผูรับเหมาก็ไดทําสัญญาจางแต#ยังไม#ไดเขาไปดําเนินการ
และป,ญหาอีกอย#างหนึ่งก็คือ สมาชิกสภา อบต.ไม#ลงพื้นที่ของตัวเองชาวบาน
ฝากถามมา
- ขอขยายความกรณีของผูรับเหมา ทาง อบต.ก็ไดใหโอกาสเขาไปทํา เมื่อให
โอกาสแลวเขาไม#ดําเนินการก็มีค#าปรับ เมื่อมีค#าปรับแลวยังไม#ดําเนินการก็ตอง
แจงละทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ และสําหรับในปaงบประมาณ พ.ศ.
2562 ก็ตองพิจารณากันใหม#
- การเชียรกีฬาฟุตบอลงานลอยกระทงคัพ ประจําปa พ.ศ.2561 ขอใหคณะ
ผู บริ ห าร พนั ก งาน เจาหนาที่ ของ อบต.กั น ตั ง ใต ทุ ก คน ไดไปเชี ย รกี ฬ า
ฟุตบอล โดยเฉพาะอย#างยิ่ง วันไหนที่มีทีมนักกีฬาฟุตบอลของตําบลกันตังใตไป
เขาร#วมทําการแข#งขันก็ขอใหไปเชียรทีมกีฬา เพื่อขวัญและกําลังใจของนักกีฬา
โดยไม#ตองขออนุญาตแต#อย#างใด
ไม#ทราบว#าที่ประชุมมีเรื่องที่พูดคุยอีกหรือไม# เมื่อไม#มีขอขอบคุณทุกท#านที่เขา
ประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายธีระศักดิ์ หวอตะเห)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวอรพินท บุษบา)
ปลัดองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต

รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ อบต.กันตังใต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสภาองค*การบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
นายกิตติ กันตังกุล
นายทิภา คงนคร
นายวิรวัฒน หมาดหวา
นายปรีชา นุ#นสุวรรณ
นางสาวอรพินท บุษบา
นางสาวเรืองรัตน ขัตสากาญจน
นางสาวสุลัดดา กันตังกุล
นายสมพล อุปมัยรัตน
นางสาวโสมนัสสา จันทรดี
นายป,ญญา สาครินทร

ตําแหนง
นายก อบต.กันตังใต
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต
ปลัด อบต.กันตังใต
หัวหนาสํานักปลัด อบต.กันตังใต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผูอํานวยการกองช#าง
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

หมายเหตุ

รก.ผอ.กองคลัง
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ผูไมมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายป,ญญา แดหวา

ตําแหนง
รองปลัด อบต.กันตังใต

หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายธีระศักดิ์ หวอตะเห

ตําแหนง
นักจัดการงานทั่วไป

หมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
เมื่อมีผูมาประชุมครบองคประชุม นายกิตติ กันตังกุล นายกองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ผูอํานวยการโรงพยาบาลกันตังท#านใหม# คือ นายแพทยสินเกียรติ พยุหเสนา
รักษ ซึ่งยายมาจากโรงพยาบาลอําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
1.2 การเขาร#วมกิจกรรม “งานรัฐพิธี” โดยนายอําเภอกันตัง (นายพรชัย สุขโสม)
ไดกําชับใหหัวหนาส#วนราชการระดับอําเภอ ผูบริหารองคกรปกครองส#วนทองถิ่น
ตลอดจนขาราชการ พนักงานส#วนตําบลและเจาหนาที่ของรัฐ ไดใหความสําคัญกับ
เรื่องดังกล#าวโดยเฉพาะการเขาร#วมกิจกรรม “งานรัฐพิธี” เพราะถือเปGนหนาที่ที่
ตองถือปฏิบัติและแต#งกายใหเปGนไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ

ระเบียบวาระที่ 2
นายกฯ
นายกฯ
ที่ประชุม
นายกฯ
นายกฯ
หัวหนาสํานักปลัดฯ

-21.3 นโยบายการปฏิบัติราชการของผูว# าราชการจังหวัดตรัง (นายลือชัย เจริ ญ
ทรัพย) ไดมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของจังหวัดตรัง นโยบาย“3 ท.” คือ
“ทําทันที” โดยเนนย้ําเรื่อง
- การแกป,ญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน
- การแกไขป,ญหายาเสพติด และ
- การดูแลสิ่งแวดลอม เรื่อง การบริหารจัดการขยะ
1.4 กิจกรรม “จิตอาสาเราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ซึ่งอําเภอเนนย้ําเรื่องการแต#ง
กายของจิตอาสา เพราะ หมวก ผาพันคอ ถือเปGนสิ่งของพระราชทาน เมื่อแต#งกาย
จิตอาสาไปปฏิบัติกิจกรรมแลว หามถ#ายภาพที่แสดงท#าทางที่ไม#เหมาะสมโพสลง
เฟสบุsค หามแต#งกายจิตอาสาเขาสถานที่อโคจร หรือสวมหมวกจิตอาสาไปทํา
กิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมจิตอาสา เปGนตน ซึ่งนายอําเภอไดกําชับใหแต#ละ
พื้นที่ไดประชุมซักซอมทําความเขาใจกับจิตอาสาถึงแนวทางการปฏิบัติตนต#อไป
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาส#วนราชการ อบต.กันตังใต
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561
ตามสําเนารายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาส#วนราชการ อบต.กันตัง
ใต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ไดส#งใหท#านแลวนั้น โปรดไดตรวจความถูกตอง
ดวย มีผูใดจะแกไขเพิ่มเติมบางหรือไม#
เมื่อไม#มีการแกไขหรือเพิ่มเติม ถือว#าที่ประชุมใหการรับรอง
รับทราบ
เรื่องที่เสนอ (เพื่อทราบ)
3.1 รายงาน/แจงผลการปฏิบั ติงานของส# วนราชการภายใน อบต.กันตั งใต
3.1.1 สํานักงานปลัด อบต.
ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน สํานักงานปลัดฯ
ขอแจงรายงานผลการปฏิบัติงานรอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
งานนโยบายและแผน
1. กองทุ นหลั กประกั นสุ ขภาพ อบต.กั นตั งใต ประชุ มเมื่ อวั นที่ 19 ตุ ลาคม
2561 เพื่ อซั กซอมแนวทางการดํ าเนิ นงานกองทุ นหลั กประกั นสุ ขภาพระดั บ
ทองถิ่น
2. รายงานผลโครงการที่ ไดรั บการสนั บสนุ นงบประมาณกองทุ นหลั กประกั น
สุขภาพ ประจําปa 2561
3. ขอใหส#งแผนงาน/ โครงการเพื่อที่จะขอรับงบประมาณ พ.ศ.2562 กองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.กันตังใต ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
4. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปaงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
งานกฎหมายและคดี
1. รายงานผลการจัดทําและติดตั้งปZายไวนิลการจัดกิจกรรมสรางการรับรูดาน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่ออํานวยความสะดวกและความเหลื่อมล้ําใน
สังคม

นายกฯ
นางสาวนงนุช ดวงเรือง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

-22. การแจงประกาศกรมเจาท# าเรื่ องการเฝZ าระวั งเรื อประมงเขาเที ยบท# าและ
ประกาศกรมเจาท#าเรื่องรายชื่อที่ถือว#าใหสูญหายถาวร
3. ขอยืมตัวเพื่อเปGนคณะกรรมการสอบวินัยองคการบริหารส#วนตําบลบางเปZา
และองคการบริหารส#วนตําบลบางหมาก
4. บันทึกกรณีรองเรียนยืนยันใหรื้อถอนเสาส#งหรือแพร#สัญญาณ (เสาอากาศหรือ
เสาสถานี) บริการโทรศัพทเคลื่อนที่
5. ประชาสัมพันธสํารวจความพึงพอใจและไม#พึงพอใจต#อการใหบริหารศูนยดํารง
ธรรม กระทรวงมหาดไทยผ#าน Application Line
งานบริหารงานบุคคล
1. ประกาศรายชื่อพนักงานส#วนตําบลผูมีผลการปฏิบัติราชการอยู#ในระดับดีเด#น
2. โอน (ยาย) นายปราโมทย แสงแกว ตําแหน#ง นายช#างโยธาชํานาญงาน โอน
(ยาย) ไปดํารงตําแหน#งเดิม ณ องคการบริหารส#วนตําบลบางเปZา
3. ขอใหทุกส#วนราชการเสนอโครงการ/ กิจกรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) ระหว#างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 –
31 มีนาคม 2562
4. ขอความเห็ นชอบ ก.อบต.จั งหวั ดตรั ง กรณี พนั กงานจางตามภารกิ จ ราย
นางสาวกาญจนา จรุงสุจริตกุล ตํ าแหน# ง ครู ผูดู แลเด็ ก ขอลาออกจากราชการ
เนื่องจาก สอบบรรจุและแต#งตั้งเปGนขาราชการครู ตําแหน#งครูผูช#วย โรงเรียนบาน
ไชยภักดี อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยมีผลตั้งแต#วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
เปGนตนไป
งานป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จัดทําปZายประชาสัมพันธโคงอันตรายลดความเร็วโดยติดตั้งบริเวณโคงรําวง
ขอสอบถามเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (เพิ่มเติม)
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองส#วนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส#วน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งระเบียบดังกล#าว
มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. แกไขคํ าว# า “แผนพั ฒนาทองถิ่ น สี่ ปa ” เปG น “แผนพั ฒ นาทองถิ่ น” และ
“แผนพัฒนา” เปGน “แผนพัฒนาทองถิ่น”
2. แกไขวาระการดํารงตําแหน#งของสมาชิกสภาทองถิ่น จากอยู#ในตําแหน#งคราว
ละสองปa เปGนอยู#ในตําแหน#งคราวละสี่ปa
3. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปGนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และประชาคมทองถิ่น
4. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นใหเปGนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น

นายกฯ

นางสาวนงนุช ดวงเรือง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นายกฯ

-35. การเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาทองถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ โครงการ
พระราชดํ า ริ งานพระราชพิ ธี รั ฐ พิ ธี นโยบายรั ฐ บาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ใหเปGนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
6. การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบแกไขจากอย#างนอยปaละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปa เปGนอย#างนอยปaละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปa
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองส#วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 5 ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองส#วนทองถิ่ นเพื่อใหองคกรปกครองส# วนทองถิ่นถือเปGนแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
4. โครงการพัฒนาและครุภัณฑที่จะบรรจุอยู#ในแผนพัฒนาทองถิ่น คือ โครงการ
พัฒนาและครุภัณฑที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว
5. ยกเลิกขอความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ขอ 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปa (พ.ศ.
2561 – 2564) ไปสู#การปฏิบัติและใหใชขอความต#อไปนี้แทน
“ขอ 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปa (พ.ศ.2561 – 2564) ไปสู#การปฏิบัติ
ใหเปG นอํ านาจของผูบริ หารทองถิ่ นในการแกไขปaที่จะดํ าเนินการตามโครงการ
พั ฒนาที่ ปรากฏในแผนพั ฒนาทองถิ่ นใหมี ความสอดคลองกั บสถานการณใน
ป,จจุบัน”
6. ยกเลิกขอความในหนังสือกรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่น ด#วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว 1617 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ขอ 3 ดานเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปa รหัสคําตอบ ตค.025 แนวทางปฏิบัติ 2) และใหใชขอความต#อไปนี้
แทน
“2) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณ
การราคาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตองใหสอดคลองกับโครงการ ถูกตองตามหลัก
วิชาการทางช#าง หลักของราคากลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร#งใสในการกําหนดราคากลางและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ”
ที่ไดสอบถามเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (เพิ่มเติม) เพราะมีหนังสือเกี่ยวกับ
การเสนอโครงการเพื่ อขอรั บการสนั บสนุ นงบประมาณ ซึ่ งเปG นงบเงิ นอุ ดหนุ น
เฉพาะกิจ สาระสําคัญคือเมื่อโครงการไม#ไดบรรจุอยู#ในแผนองคการบริหารส#วน
ตําบลก็ไม#สามารถเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณได ดังนั้น ขอ
ฝากเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (เพิ่มเติม)
สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (เพิ่มเติม) คือแผนที่มีงบประมาณรองรับอยู#
แลว กรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน#วยงานภายนอกจะไปบรรจุอยู#ใน
ผ.05
ผูอํานวยการกองช#างมีป,ญหาอะไรจะสอบถามหรือไม#

ผูอํานวยการกองช#าง

นางสาวนงนุช ดวงเรือง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ผูอํานวยการกองช#าง
นายกฯ
ที่ประชุม
นายกฯ
รก.ผูอํานวยการกองคลัง

ที่ประชุม
นายกฯ
ผูอํานวยการกองช#าง

-4การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (เพิ่มเติม) สามารถเพิ่มเติมแผนไดทุกช#วงหรือไม# แต#
ถาจะเพิ่มครั้งเดียวหลายโครงการจะกระทบเปอรเซ็นของแผนหรือไม# และจะถาม
ต#อว#า ตรวจสอบไดเชิงประจักษ ตองมี ปร.4 ปร.5 ดวยหรือไม#ในกรณีของการที่
จะจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (เพิ่มเติม)
สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (เพิ่มเติม) ถามีการเพิ่มเติมแผนตลอด จะมี
ความยุ#งยาก เพราะขั้นตอนไม#ไดจบที่ผูบริหาร แต#ตองมีการจัดทําประชาคมดวย
คือแผนที่มีงบประมาณรองรับอยู# ถาจะเพิ่มครั้งเดียวหลายโครงการจะกระทบ
เปอรเซ็นของแผนหรือไม# เรื่องนี้ไม#ตองพูดถึงแลวเพราะไม#ผ#านแน#นอน ส#วนการ
ตรวจสอบไดเชิงประจักษ ตองมี ปร.4 ปร.5 แนบดวย เพราะราคาตองตามหลัก
ราคากลางอยู#แลว
ขอถามต#อว#าการยายปa เช#น เราจะทําในปa 2562 เราจะไปเอาแผนปa 2561 ได
หรือไม#
ขอฝากเรื่องนี้ใหนักวิเคราะหนโยบายและแผนไปหารือว#ากระบวนการหรือการ
จัดทําแผนเพิ่มเติมจะมีแนวทางการดําเนินการอย#างไร
รับทราบ
3.1.2 กองคลัง
ขอเชิญรักษาการผูอํานวยการกองคลัง
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน
งานจัดเก็บรายได สรุปลูกหนี้คางปa 2561 ลงพื้นที่จัดเก็บค#าน้ํา ค#าขยะ
งานพัสดุ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางของแต#ละกองที่ขออนุมัติ
งานการเงินและบัญชี อยู#ระหว#างดําเนินการปdดงบการเงินปaงบประมาณ 2561
และสําหรับในปaงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดมีหนังสือกรณีองคกรปกครองส#วน
ทองถิ่น ไดปdดงบในระบบ e-LAAS 2 ปaงบประมาณติดต#อกัน ในปaงบประมาณ
ถัดไปใหทําบัญชีในระบบ e-LAAS โดยไม#ตองทําบัญชีแบบมืออีก โดยกองคลังจะ
จัดส#งหนังสือขอยกเลิกการทําบัญชีแบบมือไปยังกรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่น
รับทราบ
3.1.3 กองช#าง
ขอเชิญผูอํานวยการกองช#าง
เรี ยน ท# านนายกฯ คณะผู บริ หาร ปลั ด และผู เขาประชุ มทุ กท# าน สํ าหรั บงาน
อาคาร
1. เรื่องของเสาสัญญาณโทรศัพทพื้นที่หมู#ที่ 1 กรณีที่มีการพิพาท โดยเมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ไดจัดส#งเจาหนาที่ลงพื้นที่
ตรวจสอบและรั บฟ, งบรรยายสรุ ปถึ งประเด็ นและที่ มาของป, ญหา โดยสรุ ปคื อ
เจาหนาที่สํ านักงานสาธารณสุขจั งหวัดตรังจะดําเนินการลงพื้นที่จั ดเก็บขอมู ล
เปรียบเทียบเปGน 3 กลุ#ม คือ พื้นที่ที่มีการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท หมู#ที่ 1
และหมู#ที่ 4 และพื้นที่ที่ไม#มีการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท หมู#ที่ 3 ซึ่งจะนําผล
การศึกษามาเปรียบเทียบถึงผลกระทบดานสุขภาพ และไดขอฝากองคการบริหาร
ส#วนตําบลกันตังใต ไดประสานไปยังสํานักงาน กสทช.นํากําลังส#งคลื่นสัญญาณ

-5ของแต#ละเสาสัญญาณไปคํานวณดานสุขภาพ ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
จะรับประสานงานกับทางจังหวัดสงขลาเอง
2. กรณีสรางโรงเรือนทับทางสาธารณะประโยชนอันเปGนสาธารณสมบัติของ
แผ# นดิ น ราย นางราตรี หมู# ที่ 6 ไดสรุ ปขั้ นตอนกระบวนการตามขอระเบี ยบ
กฎหมาย เสนอบันทึกไปยังนายกองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใตแลว
3. ติดตามผลการดําเนินการโครงการดานโครงสรางพื้นฐานโดยสรุป โครงการ
รางระบายน้ํา คสล.แบบรางตัววี หมู#ที่ 4 ดําเนินการไปแลว 60% โครงการฝาคู
ระบายน้ํา หมู#ที่ 4 ดําเนินการไปแลว 70% และโครงการก#อสรางคูระบายน้ํา หมู#
ที่ 4 ดําเนินการไปแลว 80%
ปลัด อบต.
เสริมผูอํานวยการกองช#าง กระบวนการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังที่ได
ลงพื้นที่ เปGนเพราะองคการบริ หารส#วนตําบลกันตังใตเสนอไป เปGนการลงตาม
หนาที่แต#ไม#ฟ,นธงว#าสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะจัดทําแบบสอบถามบุคคลที่
อาศัยอยู#ในรัศมี 100 – 200 เมตร เปGนความกังวลว#าชุมชนจะมีความแตกแยก
นายกฯ
ประเด็ นของเรื่ องนี้ ผู รองเสาสั ญญาณมี ความมั่ นใจ กรณี ของการก# อสรางและ
กระบวนการติดตั้งเสาสัญญาณไม#เปGนไปตามระเบียบ ซึ่งเรื่องใดก็แลวแต#ที่มีการ
ก# อสรางหรื อมี การติ ด ตั้ งและมี ผ ลกระทบกั บ ชุ มชน ตองผ# า นกระบวนการ
ประชาคมหมู#บานเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ซึ่งผูรองไดรองในประเด็นของ
การจั ดทําประชาพิจารณ หรื อการจัดทํ าประชาคมของหมู# บาน ผลออกมาเปG น
อย#างไรก็ตองดูกันต#อไป
3.1.4 กองการศึกษาฯ
นายกฯ
ขอเชิญผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองการศึกษา
ของแจง ดังนี้
1. ขออนุมัติเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)
2. ผลการแข# งขั นฟุ ตบอลลอยกระทงคั พในรอบแรก สรุ ป ประเภทเยาวชน
ประเภทถวย ข. และประเภทถวย ก. (ทีมกันตังใต) เขารอบสอง สําหรับประเภท
ถวย ก. (ทีมจุปะ FC) ตกรอบแรกแต#ไม#ตกชั้น
3. การก#อสรางสนามเด็กเล#นสรางป,ญญาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
ส#วนตําบลกันตังใต ไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2 รายการ คงเหลือเฉพาะ
เชือกปaนป`าย
4. นางสาวกาญจนา จรุงสุจริตกุล ตําแหน#ง ครูผูดูแลเด็ก ขอลาออกจากราชการ
เนื่องจาก สอบบรรจุและแต#งตั้งเปGนขาราชการครู ตําแหน#งครูผูช#วย โรงเรียนบาน
ไชยภักดี อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยมีผลตั้งแต#วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
เปGนตนไป
ที่ประชุม
รับทราบ
3.1.5 กองสวัสดิการสังคม
นายกฯ
ขอเชิญรักษาการผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองสวัสดิการ
สังคมของแจงภารกิจในหนาที่ ดังนี้

นายกฯ
ที่ประชุม

นายกฯ

-61. จ#ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 (กรณีจ#ายเงินสด) ใน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่หมู#ที่ 3, หมู#ที่ 4 และหมู#ที่ 5 สําหรับพื้นที่
หมู#ที่ 1, หมู#ที่ 2 และหมู#ที่ 6 ไดโอนเงินเขาบัญชีผูรับเบี้ยผูสูงอายุ
2. รับลงทะเบียนผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจําเดือน พฤศจิกายน 2561
3. ส#งโครงการขลิปหนังอวัยวะเพศชายในเด็กเยาวชนมุสลิมตําบลกันตังใต และ
โครงการเยี่ยมบานผูป`วยติดเตียง เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.กันตังใต
4. ส#งเอกสารหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงที่พักอาศัยใหแก#คน
พิการใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตรัง
5. ส# งรายงานจํานวนผูดู แลเด็กแรกเกิ ดที่ มาแจงขอมูลเพิ่ มเติ ม (แบบ ดร.02)
ส#วนที่ 1 สิ้ นสุดเดือนกั นยายน 2561 ใหกับสํ านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดตรัง
6. ความคืบหนาศูนยผูสูงอายุ ทางกรรมการศูนยจะนัดประชุมกันเองเพื่อจะคิด
โครงการ และจะไดเสนอของบประมาณจากกองทุ นหลักประกันสุขภาพ อบต.
กันตังใต และความตองการสถานที่ ตั้งศู นยฯ ณ โรงเรียนบานจุปะ ซึ่ งจะไดทํ า
รายงานการประชุมแนบหนังสือปะหนาส#งผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะเคี่ยม
ต#อไป
7. ส#งหนังสือขออนุมัติผูว#าราชการจังหวัดตรัง เพื่อขอยกเวนระเบียบฯ การจ#าย
เบี้ยยังชีพคนพิการ (ตกเบิกของปaงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 17 รายๆ ละ
7,200.-บาท)
8. ส#งแบบสํารวจความตองการจําหน#ายสลากกินแบ#งรัฐบาลของคนพิการ จํานวน
4 ราย ใหกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตรัง
ขอฝากเรื่องการสํารวจขอมูลกลุ#มผูสูงอายุ เช#น ประเภทผูป`วยติดเตียง ผูสูงอายุ
ติดสังคม เปGนตน โดยใหแยกประเภทเปGนกลุ#มๆ เพื่อเปGนฐานขอมูลรองรับสังคม
ผูสูงอายุในอนาคตอันใกล
รับทราบ
3.2 การซักซอม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย
3.2.1 รองปลัด อบต.
- ไม#มี
3.2.2 ปลัด อบต.
เรียน นายก รองนายก เลขานุการ และผูเขาประชุมทุกคน สําหรับปลัดขอแจง
1. เรื่องการปลดล็อคการโอนยายขาราชการส#วนทองถิ่น สายงานผูบริหาร ซึ่ง
ก.กลาง ไดมีมติประชุมไดเห็นชอบในหลักการใหแกไขประกาศมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกขาราชการและพนักงานส#วนทองถิ่น
ใหดํารงตําแหน#งสายงานผูบริหาร/อํานวยการทองถิ่น โดยให “ปลดล็อค” ใน
กรณีที่มีการสรรหาแลว แต#ปรากฏว#าไม#มีผูสอบได หรือสอบไดแลวหมดบัญชี
แต#ยังมีอัตราว#างในตําแหน#งนั้นเหลือว#างอยู#อีก ก็ให ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
แลวแต#กรณี กําหนดเวลาให อปท. สามารถรับโอนยายขาราชการหรือพนักงาน
ส#วนทองถิ่นในประเภทเดียวกัน ตําแหน#ง และระดับเดียวกันได

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายกฯ

-7โดยตําแหน#งที่ว#างใหม#จะถูกสงวนเปGนตําแหน#งว#างสําหรับใชในการสอบสาย
บริหารในครั้งต#อไป ที่ประชุมยังใหความเห็นชอบในกรณีที่ อปท. ใดมีตําแหน#ง
สายบริหารว#างใหม# ใหสามารถรับโอน ยาย ขาราชการส#วนทองถิ่นไดภายใน
60 วัน (ซึ่งเดิมเคยกําหนด 150 วัน ขยายไดอีก 60 วัน)
2. การออกคําสั่งปรับปรุงโครสรางองคกรกลไกการปZองกันและปราบปรามยา
เสพติ ด ระดั บ พื้ น ที่ โดยศู น ยปฏิ บั ติ ก ารปZ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
องคการบริหารส#วนตําบล องคประกอบ
1. นายกองคการบริหารส#วนตําบล
ผูอํานวยการ
2. รองนายกองคการบริหารส#วนตําบล
รองผูอํานวยการ
3. ผูแทนฝ`ายปกครองอําเภอ
กรรมการ
4. ผูแทนผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่
กรรมการ
5. ผูแทนสาธารณสุขอําเภอ
กรรมการ
6. ผูแทนโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ (ถามี)
กรรมการ
7. ผูอํานวยการโรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ กรรมการ
8. พัฒนากรผูรับผิดชอบประจําตําบล
กรรมการ
9. ผูแทนทองถิ่นอําเภอ
กรรมการ
10. ผูแทนผูอํานวยการ สพฐ.ในพื้นที่
กรรมการ
11. ผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ (ถามี) กรรมการ
12. ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมและขยายโอกาสในพื้นที่ กรรมการ
13. กํานันทองที่
กรรมการ
14. ผูทรงคุณวุฒิที่นายก อบต.เห็นชอบ 3-5 คน
กรรมการ
15. ปลัด อบต.
กรรมการและ
เลขานุการ
16. ขาราชการ อปท.ที่นายก อบต.มอบหมาย
กรรมการและ
ผูช#วยเลขานุการ
ขอฝากนายกฯ ว# าในการประชุ มคณะกรรมการศูน ยปฏิ บั ติ การปZองกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด อํา เภอกั นตั ง ขอใหนายกฯ ไดสอบถามว#าในการออก
คําสั่งแต#งตั้งศูนยปฏิบัติการปZองกันและปราบปรามยาเสพติดองคการบริหาร
ส#วนตําบล เปGนอํานาจของใครระหว#างนายอําเภอหรือ นายกองคการบริหาร
ส#วนตําบล เพื่อจะไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯ และขั บเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานต#อไป
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การสํารวจขอมูลบุคคลที่มีป,ญหาดานจิตเวช
ผมไดมีโอกาสเขาไปประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตรัง
เกี่ยวกับกรณีของผูป`วยดานจิตเวช ซึ่งพบว#าในพื้นที่ตําบลกันตังใตมีผูป`วยดานจิต
เวช จํานวน 5 ราย ที่ปรากฏชัดเจน เช#น นายดล หมู#ที่ 3, นองอร หมู#ที่ 2 และ
ผูชายวัยรุ#นหลังโรงเรียนบานกันตังใตที่เดินอยู#บนถนนตลอดเวลาทุกวัน เปGนตน
ซึ่งมีแนวคิดว#าจะดูแลหรือช#วยเหลือผูป`วยดานจิตเวชเหล#านี้ไดอย#างไร

ที่ประชุม
นายกฯ
รองนายกฯ คนที่ 1

นายกฯ
รองนายกฯ คนที่ 2
นายกฯ
เลขานุการนายกฯ

นายกฯ
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ผูป`วยดานจิตเวชทั้ง 5 ราย เพื่อจัดทําขอมูลจัดส#งไปยังสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตรังหาแนวทางการช#วยเหลือต#อไป
รับทราบ
ขอเชิญรองนายกฯ คนที่ 1
เรียน ท#านนายกฯ และผูเขาประชุมทุกท#าน สําหรับผมเองก็ผมขอฝากเรื่องการ
ใหบริการประชาชนผูมารับบริการ ณ องคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต เช#น การ
ขอหนังสือ หรือหนังสือรับรองจากองคการบริหารส#วนตําบล ไม#ว#าจะเปGนของกอง
สวัสดิการสังคม หรือกองอื่นๆ ถาหากไม#ขัดต#อขอระเบียบ กฎหมายทางราชการ
และอยู#ในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารส#วนตําบลก็ดําเนินการออกใหไป อย#า
ปล#อยใหผูมาติดต#อตองเดินทางมาหลายครั้งหลายคราวซึ่งเปGนการเสียเวลา หาก
นายกฯ อยู#ก็ใหเสนอนายกฯ ลงนามในหนังสือ หากนายกฯ ไม#อยู# ก็ใหรองนายกฯ
หรือปลัด ลงนามในหนังสือก็ขอฝากเพียงแค#นี้
ขอเชิญรองนายกฯ คนที่ 2
เรียน ท#านนายกฯ และผู เขาประชุ มทุ กท# าน ขอฝากผู อํานวยการกองช#าง ทาง
สมาชิกสภาฯ หมู#ที่ 3 ขอฝากเรื่องเอกสารสํารวจพื้นที่ถนนซอยบานตก หมู#ที่ 3
ขอใหกองช#างไดดําเนินการโดยเร#งด#วนครับ
ขอเชิญเลขานุการนายกฯ
เรียน ท#านนายกฯ และผูเขาประชุ มทุ กท# าน ผมเองก็มีเรื่ องจะขอแจงใหทราบ
เกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ตามที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับงบประมาณก#อสรางสนามสรางป,ญญา ซึ่งขณะนี้การก#อสรางสระน้ํา
ทารก, สระน้ําอินจันทรเสร็จเรียบรอยแลว และอยู#ระหว#างดําเนินการก#อสรางเสา
ปaนป`ายสไปเดอรแมน คาดว#าภายในอาทิตยนี้การก#อสรางจะดําเนินการแลวเสร็จ
ขอขอบคุณทุกท#านที่ใหความร#วมมือในการก#อสรางสนามสรางป,ญญาในครั้งนี้
ตามที่เลขานายกฯ ไดแจงใหทราบนั้น นายกฯ ก็ตองขอขอบคุณทุกท#านที่ไดสละ
เวลาช#วยกันก#อสรางสนามสรางป,ญญาแลวเสร็จทุกประการ และนายกฯ จะจัดทํา
ประกาศเกียรติคุณติดไว ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเปGนเกียรติประวัติใหกับผูที่
ช#วยกันก#อสรางสนามสรางป,ญญาในครั้งนี้
เรื่องอื่นๆ
สําหรับเรื่องอื่นๆ นายกฯ ขอฝากเรื่องที่ประมงอําเภอกันตังแจง ใหผูที่ประกอบอาชีพ
ประมงไปลงทะเบียน โดยขอใหสํานักงานปลัดฯ ไดประสานไปยังประมงอําเภอกันตัง
เพื่อใหมาชี้แจงทําความเขาใจเรื่องดังกล#าวกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ในวันประชุม
ประจําเดือนของหมู#บานต#อไป ไม#ทราบว#าที่ประชุมท#านใดมีเรื่องจะพูดคุยอีกหรือไม#
เมื่อไม#มีผมขอขอบคุณทุกท#านที่เขาประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)
ผูจัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายธีระศักดิ์ หวอตะเห)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวอรพินท บุษบา)
ปลัดองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต

รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ อบต.กันตังใต
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาองค*การบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ – สกุล
นายกิตติ กันตังกุล
นายทิภา คงนคร
นายวิรวัฒน หมาดหวา
นายปรีชา นุ#นสุวรรณ
นางสาวอรพินท บุษบา
นายป,ญญา แดหวา
นางสาวเรืองรัตน ขัตสากาญจน
นางสาวสุลัดดา กันตังกุล
นายสมพล อุปมัยรัตน
นางสาวโสมนัสสา จันทรดี
นายป,ญญา สาครินทร

ตําแหนง
นายก อบต.กันตังใต
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต
ปลัด อบต.กันตังใต
รองปลัด อบต.กันตังใต
หัวหนาสํานักปลัด อบต.กันตังใต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผูอํานวยการกองช#าง
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

หมายเหตุ

รก.ผอ.กองคลัง
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ผูไมมาประชุม - ไมมี
ผูเขารวมประชุม
ชื่อ – สกุล
ลําดับที่
1. นายธีระศักดิ์ หวอตะเห

ตําแหนง
นักจัดการงานทั่วไป

หมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
เมื่อมีผูมาประชุมครบองคประชุม นายกิตติ กันตังกุล นายกองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบประกาศเกี ยรติ คุณใหแก# องคกรปกครองส# วนทองถิ่ นที่ ผ# านการ
ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพขององคกรปกครองส# วนทองถิ่ น ประจํ าปa 2561 ซึ่ ง
องคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ไดเขารับประกาศเกียรติคุณดังกล#าว โดยได
คะแนนรวม 5 ดาน เฉลี่ยรอยละ 90.31
1.2 หลักการทํางานของผูว#าราชการจังหวัดตรัง
- การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย
- การทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- การมีรายไดเศรษฐกิจฐานรากที่ดี และ
- การบริหารจัดการภายในองคกร
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาส#วนราชการ อบต.กันตังใต
ระเบียบวาระที่ 2
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

นายกฯ
นายกฯ
ที่ประชุม
นายกฯ
นายกฯ
หัวหนาสํานักปลัดฯ

-2ตามสําเนารายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาส#วนราชการ อบต.กันตัง
ใต เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ไดส#งใหท#านแลวนั้น โปรดไดตรวจความ
ถูกตองดวย มีผูใดจะแกไขเพิ่มเติมบางหรือไม#
เมื่อไม#มีการแกไขหรือเพิ่มเติม ถือว#าที่ประชุมใหการรับรอง
รับทราบ
เรื่องที่เสนอ (เพื่อทราบ)
3.1 รายงาน/แจงผลการปฏิบั ติงานของส# วนราชการภายใน อบต.กันตั งใต
3.1.1 สํานักงานปลัด อบต.
ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน สํานักงานปลัดฯ
ขอแจงรายงานผลการปฏิบัติงานรอบวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
งานบริหารทั่วไป
1. จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุงานบานงานครัวไตรมาสที่ 1
2. รายงานการจัดสรรงบประมาณเงิ นอุ ดหนุ นตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
3. กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” เมื่อวันศุกร ที่ 16 พฤศจิกายน
2561 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณที่พักสงฆบานจุปะ
4. เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต. โครงการปZองกันและควบคุมไขเลือดออก ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณ 79,810.-บาท และโครงการสรางเสริมความรูความเขาใจเรื่องเอช
ไอวีในวัยเรียน งบประมาณ 12,682.-บาท
งานนโยบายและแผน
1. ประกาศใชแผนดําเนินงาน ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562
2. รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปa พ.ศ.2562
งานกฎหมายและคดี
1. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู#ที่ 6
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงครุภัณฑกลองถ#ายรูปดิ จิตอล
13,900.-บาท
3. การประเมิ นคุณธรรมและความโปร# งใสในการดําเนิ นงาน อปท. (ITAS) อยู#
ระหว#างการอนุมัติ
4. สํ านั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดตรั ง ส# งผู ถู กคุ มความประพฤติ ทํางานบริ การ
สังคม จํานวน 3 ราย
5. สอบสวนขอเท็จจริงคดีทุนการศึกษา นายสมวงค ทองชู
6. รายงานขอมูลโครงการ สคบ.ตรวจจับ ปรับจริง ฉลากสินคา และโครงการเฝZา
ระวังสินคาอันตราย
7. คําชี้แจงทําคําแกอุทธรณเพื่อประกอบคําใหการยื่นต#อศาลปกครองใหจําเลย
ทั้ง 6 ร#วมกันหรือแทนกันก#อสรางกําแพงกันดินตลอดแนวที่ดินของโจทกดานทิศ
ตะวันตก

ที่ประชุม
นายกฯ
รก.ผูอํานวยการกองคลัง

ที่ประชุม
นายกฯ
ผูอํานวยการกองช#าง

-3งานบริหารงานบุคคล
1. จัดทําคําสั่งกําหนดงานและหนาที่ความรับผิดชอบสํานักงานปลัด อบต.
2. ขอแจงการสิ้นสุดความเปGนผูประกันตนต#อสํานักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง
ราย นางกาญจนา จรุงสุจริตกุล พนักงานจางตามภารกิจ
3. หนังสือประกันสังคมใหนายจางจ#ายกองทุนทดแทนรอยละ 0.2 ต#อปa
งานป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. รายงานสํารวจขอมูลเครื่องจักรกล ยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณที่ใชใน
งานสาธารณภัย ประจําปa พ.ศ.2562
2. รายงานการใชน้ําของประชาชนตําบลกันตังใต
รับทราบ
3.1.2 กองคลัง
ขอเชิญรักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองคลัง ขอแจง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
งานการเงินและบัญชี
1. จัดเตรียมขอมูล ภ.ร.ง.3 ก. และ ภ.ร.ง.1ก. ประจําปa 2561
2. จัดเตรียมเอกสาร/ฎีกาเบิกจ#ายเงิน ปaงบประมาณ พ.ศ.2561
งานทะเบียนทรัพย*สินและพัสดุ
1. จัดทําประกาศผูชนะผลการประกวดราคาจางก#อสรางปรับปรุงถนนแบบผิว
จราจรยางพาราแอสฟ,ลทคอนกรีต สายกันตังใต-บางแรด หมู#ที่ 5
2. จัดทําเอกสารการจัดซื้อ จัดจาง ของส#วนราชภายใน อบต.
งานจัดเก็บรายได
1. ออกบริการจัดเก็บค#าขยะ ค#าน้ําประปา ตามแผนการปฏิบัติงาน
รับทราบ
3.1.3 กองช#าง
ขอเชิญผูอํานวยการกองช#าง
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองช#าง ขอแจง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เมื่ อสั กครู#ทางเจาหนาที่ กสทช.โทรศัพทมาประสานเรื่องเสาส#งสัญญาณ
โทรศัพทพื้นที่หมู#ที่ 1 ขอเอกสารของผูรองเรียน (เพิ่มเติม) และไดแจงเบื้องตนว#า
สํานักงาน กสทช.ภาคที่ 4 ไดลงพื้นที่ ตรวจสอบเสาส# งสั ญญาณโทรศั พทพื้ นที่
ดังกล#าวแลว ปรากฏว#าไม#เกินค#ามาตรฐาน ในส#วนของการจัดทําประชาพิจารณไม#
จําเปGนตองทํา แต#ตองสรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ กรณีนี้เปGนเรื่องของ
บริษัท ซึ่งจะตอบกลับเปGนหนังสือมายังองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใตต#อไป
2. กรณีของบานนางราตรี หมู#ที่ 6 กองช#างไดดําเนินการติดคําสั่งในตัวอาคาร
และจัดส#งทางไปรษณียตามขอระเบียบ กฎหมาย
3. อถล.มือถือเก#า มีโครงการปaที่ 2 ขอใหองคกรปกครองส#วนทองถิ่นรวบรวม
อย# างนอยองคกรปกครองส# วนทองถิ่ นละ 60 เครื่ อง สํ าหรั บส# วนนี้ ขอความ
ร#วมมือจากทุกท#าน ไดใหความอนุเคราะหบริจาคคนละ 1 เครื่อง

นายกฯ

ผูอํานวยการกองช#าง
รก.ผูอํานวยการกองคลัง

ที่ประชุม
นายกฯ
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ

-44. การจัดทําขยะเปaยกในครัวเรือน จังหวัดไดติดตามผลการดําเนินงานทุกเดือน
ซึ่งองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ไดดําเนินการไปแลวสรุปไดดังนี้
- คณะผูบริหาร จํานวน 4 คน
ดําเนินการแลว 2 คน
- สมาชิกสภาฯ จํานวน 11 คน
ดําเนินการแลว – คน
- พนักงาน
จํานวน 42 คน
ดําเนินการแลว 4 คน
- กํานัน ผูใหญ#บาน จํานวน 25 คน
ดําเนินการแลว 2 คน
- บานเรือน จํานวน 1,833 ครัว
ดําเนินการแลว 61 ครัว
สําหรับกิจกรรมการบริหารจัดการขยะทางกรมส#งเสริมการปกครอง มีจํานวน 12
กิจกรรม ประกอบดวย
1. การรณรงคสรางจิตสํานึก
7. นวัตกรรมจากการรีไซตเคิ้ล
2. อบรมใหความรู
8. การลดขยะในสถานประกอบการ
3. Big Cleaning Day
9. การลดขยะในวัด มัสยิด
4. จัดประชุม
10. การลดขยะใน ศพด.
5. ตลาดนัดขยะ
11. การลดขยะในสถานประกอบการน้ํามัน
6. จัดทําน้ําหมักชีวภาพ
12. การลดขยะในทะเล
ซึ่งทางองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ไดดําเนินการไปแลว จําวน 4 กิจกรรม
ประกอบดวย
1. การรณรงคสรางจิตสํานึก
2. อบรมใหความรู
3. Big Cleaning Day
4. การลดขยะใน ศพด.
และกิจกรรมที่จะดําเนินการต#อไป คือ ตลาดนัดขยะ
ขอฝากกองช#างเรื่องของขยะเปaยกในครัวเรือน โดยเนนหนักใหบุคลากรภายใน
องคกรทุกคนตองดําเนินการใหครบ 100% แลวขยายผลไปยังพื้นที่ครัวเรือน
และขอสอบถามเรื่ องการดั ดแปลงรถ 6 ลอ เปGนรถกระเชา และเสียงไรสาย มี
ความคืบหนาไปถึงไหนแลว
การดัดแปลงรถ 6 ลอ เปGนรถกระเชาอยู#ระหว#างการดําเนินการของกองคลัง และ
เสียงไรสาย ผูรับจางไดมาทําสัญญาจางแลวและไดพาเครื่องเสียงไปซ#อมแลว
ขอชี้แจงเรื่องการดั ดแปลงรถ 6 ลอ เปGนรถกระเชา ขณะนี้กองคลังอยู#ระหว#าง
ดําเนินการจัดทําเอกสาร โครงการก#อสรางปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรยางพารา
แอสฟ,ลทคอนกรีต สายกันตังใต-บางแรด หมู#ที่ 5 ซึ่งหากดําเนินการแลวเสร็จ จะ
เร#งดําเนินการจัดทําการดัดแปลงรถ 6 ลอ เปGนรถกระเชาต#อไป
รับทราบ
3.1.4 กองการศึกษาฯ
ขอเชิญผูอํานวยการกองการศึกษา
เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขาฯ ปลัด รองปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน
กองการศึกษา ขอแจงรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. จัดทําแบบรายงานผลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอาหาร
กลางวันระยะแรก ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2561
2. จัดทําคําของบประมาณรายจ#ายประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงิ น
อุดหนุนเฉพาะกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-53. จัดซื้อวัสดุสํานักงานไตรมาสที่ 1 ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562
4. สําหรับฟุตบอลลอยกระทงคัพ ประเภทถวย ข. เกาะเคี่ยม เขารอบชิงชนะเลิศ
พบทีมเกาะมุกด
5. ประชาสัมพันธร#วมเดินแบบผาไทย ผาพื้นเมือง เนื่องในงานฉลองรัฐธรรมนูญ
และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจําปa 2561 มีจํานวน 2 ประเภท คือ ประเภท
เดินเดี่ยว และประเภทเดินคู# ส#งแบบตอบรับใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
นายกฯ
ขอฝากกองการศึกษาฯ เรื่องการขอใชพื้นที่โรงเรียนบานจุปะเพื่อจัดทําโครงการ
ขอรั บการสนั บสนุ นงบประมาณก# อสรางอาคารศู นยพั ฒนาเด็ กเล็ กจากกรม
ส#งเสริมการปกครองทองถิ่น ขอใหประสานไปทางโรงเรียนบานเกาะเคี่ยม ว#าจะมี
การประชุมวันใด
รับทราบ
ที่ประชุม
3.1.5 กองสวัสดิการสังคม
นายกฯ
ขอเชิญรักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองสวัสดิการ
สังคม ขอแจงรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุภายในเดือน พฤศจิกายน 2561
2. การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
3. วันรวมน้ําใจช#วยกาชาด โดยขอรับบริจาคเปGนเงินสดหรือสิ่งของ
4. การขอยกเวนระเบียบการจ#ายเงินตกเบิกเบี้ยยังชีพคนพิการปaงบประมาณ พ.ศ.
2559 ซึ่งผูว#าราชการจังหวัดตรังไดอนุมัติเรื่องดังกล#าวแลว
5. การสํ ารวจบุ คคลที่ มีป, ญหาทางจิ ต อยู# ระหว# างดํ าเนิ นการหาขอมู ลเพื่ อนํ า
ฐานขอมูลส#งไปยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตรัง
เพื่อหาแนวทางการช#วยเหลือต#อไป
มอบหมายกองสวัสดิการสังคมจัดทําโครงการผูป`วยติดเตียง (ตรวจสุขภาพ) ขอรับ
นายกฯ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
3.2 การซักซอม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย
3.2.1 รองปลัด อบต.
นายกฯ
ขอเชิญรองปลัดฯ
รองปลัด อบต.
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน สําหรับผมมี
เรื่องแจงใหทราบเกี่ยวกับการติดตามผังเมืองรวม ยกตัวอย#างกรณีหมู#ที่ 4 ได
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตก#อสรางอาคาร ซึ่งมีพื้นที่รวมเกิน 100 ตารางเมตร ผู
ยื่นคําขอมีความประสงคจะใบยื่นกูเงินจากธนาคาร ซึ่ง อบต.ไม#สามารถออก
ใบอนุญาตก#อสรางอาคารใหได จึงใหไปติดต#อสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จั ง หวั ด ตรั ง ซึ่ ง พื้ น ที่ ห มู# ที่ 4 อยู# ใ นเขตพื้ น ที่ เ ขี ย ว/ขาว ไม# ส ามารถออก
ใบอนุญาตใหไดสําหรับพื้นที่สิ่งปลูกสรางซึ่งมีพื้นที่รวมเกิน 100 ตารางเมตร
ผมจึงไดปรึกษาหารือกับเจาหนาที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง โดยสรุปคือ
สํ า นั กงานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื องไดยื่ น เรื่ องขอปรั บ ปรุ งเรื่ องดั ง กล# า ว ซึ่ ง มี
ขั้นตอนกระบวนการอีกนาน เมื่อป,ญหาดังกล#าวไดเกิดขึ้น

นายกฯ
ที่ประชุม
นายกฯ
ปลัด อบต.

-6ผมจึงขอเสนอใหนายกองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ไดจัดประชุมผูนําฝ`าย
ปกครองทองที่ ผูนําทองถิ่น และพี่นองประชาชนในเขตพื้นที่เพื่อสรางการรับรู
ใหเปGนไปในทิศทางเดียวกัน และจะไดเสนอป,ญหาใหหน#วยงานที่เกี่ยวของรับ
ไปหาแนวทางแกไขต#อไป
มอบหมายกองช# า งรับไปดํา เนิ นการจั ดประชุมเพื่ อซั กซอมความเขาใจเรื่ อง
ดังกล#าวต#อไป
รับทราบ
3.2.2 ปลัด อบต.
ขอเชิญปลัด
เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขาฯ และผูเขาประชุมทุกท#าน สําหรับปลัดมี
เรื่องแจงใหทราบ ดังนี้
1. เมื่อสัปดาหที่ผ#านมาปลัดฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโครงการจางก#อสรางปรับปรุงถนนแบบผิวจราจร
ยางพาราแอสฟ,ลทคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ตง.ถ.18-001 สายกันตัง
ใต – บางแรด หมู#ที่ 5 บานแตะหรํา มีผูสนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส และชําระเงินผ#านทางธนาคาร
จํานวน 78 ราย มีผูยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส จํานวน 5 ราย ประกอบดวย
1. บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนตรัคชั่น จํากัด
2. หางหุนส#วนจํากัด อภิชัจจบริการ จํากัด
3. หางหุนส#วนจํากัด ยิ่งวงศวิวัฒนการโยธา
4. หางหุนส#วนจํากัด สุชาติการโยธา
5. หางหุนส#วนจํากัด พรภัทร การโยธา
ปรากฏว# า คณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กส (ebidding) ไดตรวจสอบราคา และใบแจงปริมาณงานและราคาของ หางหุ นส# วน
จํากัด ยิ่งวงศวิวัฒนการโยธา (ผูเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ลําดับที่
3) เปGนผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาเปGนเงินทั้งสิ้น 4,492,000.00 บาท (-สี่
ลานสี่แสนเกาหมื่นสองพันบาทถวน-) ซึ่งเปGนราคาที่รวมภาษีมูลค#าเพิ่มรวมทั้งภาษี
อากรอื่ นๆ และค# าใชจ# ายทั้ งปวงไวดวยแลวต่ํ ากว# าวงเงิ นงบประมาณเปG นเงิ น
1,268,000.00 บาท (-หนึ่ งลานสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถวน-) คิดเปG น
อั ตรารอยละ 22.01 ของวงเงิ นงบประมาณ ต่ํ ากว# าราคากลางเปG นเงิ น
1,548,000.00 บาท (-หนึ่งลานหาแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถวน-) คิดเปGนอัตรา
รอยละ 34.46 ของราคากลาง เสนอราคาต่ํากว#าราคากลางเกิน 15% และคิด
เปGนรอยละ 28.23 ของผลประกวดราคาและทางคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดส#งหนังสือใหผูเสนอราคาชี้แจงยืนยันการเสนอ
ราคาดั งกล#า วว# าสามารถดํา เนิ นการตามโครงการดั งกล#าวไดแลวเสร็ จ ตาม
หนังสือองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ที่ ตง 72301/0868 ลงวันที่ 14
พฤศจิกายน 2561 และ ทางผูเสนอราคาคือ หางหุนส#วนจํากัด ยิ่งวงศวิวัฒน
การโยธา ไดมีหนังสือยืนยันแลว ตามหนังสือลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
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-7สามารถดําเนินการโครงการฯ ดังกล#าวตามราคาที่ไดเสนอไวและสามารถที่จะ
ปฎิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและพรอมที่ จ ะเขาทํ า สั ญ ญาทั น ที ที่ ไ ดรั บ การแจงจาก
องคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) เสนอราคา
นี้จะยืนราคาเปGนระยะเวลา 120 วัน นับแต#วันเสนอราคา กําหนดใหงานแลว
เสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจาก อบต. ใหเริ่มทํางาน
2. การสอบขอเท็ จจริ งเรื่ องทุ นการศึ กษาอยู# ระหว# างขั้ นตอนการสรุ ปผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
3. โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนหมู#ที่ 6 กลุ#มออมทรัพยเพื่อการผลิต ซึ่งขาด
อายุ ความ จํ านวน 3 เดื อน คณะกรรมการสอบขอเท็ จจริ งไดดํ าเนิ นการสอบ
ผูรั บผิ ดชอบตามคํ าสั่ ง ว# าใครมี หนาที่ ควบคุมเงิ นยืม ซึ่ งดําเนิ นการเปG นไปตาม
หนั งสื อสั่ งการของสํ า นั กงานการตรวจเงิ นแผ# น ดิ น ซึ่ งหลั งดํ าเนิ น การสอบ
ขอเท็จจริงแลวเสร็จจะรายงานใหสํานักงานการตรวจเงินแผ#นดินทราบต#อไป
3. ขอฝากเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร#งใสในการดําเนินงานของ อปท.
ประจํ าปa งบประมาณ พ.ศ.2561 ผ# านแอปพลิ เคชั่ นไลน ขอใหทุ กคนไดกรอก
ขอมูลในระบบดังกล#าวในฐานะผูมีส#วนไดเสียภายใน
4. แผนพัฒนาทองถิ่นแกไขเพิ่มเติมปa 2561 ตีความประเด็นการเพิ่มเติมสรุปได
ว#า เพื่อใหองคกรปกครองส#วนทองถิ่นมีความคล#องตัวในการจัดทําแผนเพื่อนําไป
ดํ า เนิ น โครงการตามวั ต ถุ ป ระสงคที่ ตั้ งไว การเพิ่ มเติ มแผนเปG น อํ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาและประชาคมทองถิ่น ในส#วนขององคการบริหารส#วนตําบล
ใหนําแผนเพิ่มเติมเขาสภาทองถิ่นดวย และสําหรับการเปลี่ยนแปลงงบครุภัณฑ
ครุภัณฑที่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นใหใส#เฉพาะครุภัณฑที่มีส#วนเกี่ยวของกับ
การบริการสาธารณะ สําหรับครุภั ณฑสํานักงานไม#ตองใส# ไวในแผน ถาเพิ่มเติ ม
แผนเพื่อจัดทําโครงการโดยการจ#ายขาดเงินสะสม ใหไปดูระเบียบการจ#ายขาดเงิน
สะสม ภายใตเงื่อนไข ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยู#ในอํานาจหนาที่ของ อปท.
ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปGนการเพิ่มพูนรายได
หรือเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน
- ขอฝากกองคลังไปศึกษาขอมูลว#าโครงการจางก#อสรางปรับปรุงถนนแบบผิว
จราจรยางพาราแอสฟ,ลทคอนกรีต ซึ่งหางหุนส#วนจํากัด ยิ่งวงศวิวัฒนการโยธา
เปGนผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาเปGนเงินทั้งสิ้น 4,492,000.00 บาท ซึ่งเปGน
ราคาที่รวมภาษีมูลค#าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค#าใชจ#ายทั้งปวงไวดวยแลว
ต่ํ า กว# า วงเงิ น งบประมาณเปG น เงิ น 1,268,000.00 บาท ซึ่ งเงิ น จํ า นวน
1,268,000.00 บาท นั้ น สามารถนํ าไปจั ดทํ าโครงการอื่ นไดหรื อไม# ส#วนตั ว
นายกฯ คิดว#าสามารถดําเนินการ และ
- มอบกองช#างเร#งรัดเสนอรายละเอียดคําชี้แจงโครงการที่จะจ#ายขาดเงินสะสมให
นายกฯ ทราบ เพื่อจะไดพิจารณาถึงความเหมาะสมว#าโครงการใดมีความเร#งด#วน
เปGนลําดับก#อน หลัง

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
นายกฯ
รองนายกฯ คนที่ 2
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-8- มอบเจาหนาที่ งานสภาฯ ประสานสมาชิ กสภาฯ เขาประชุ มในวั นพุ ธ ที่ 21
พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภา อบต. เพื่อปรึกษาหารือ
และดําเนินการกรอกขอมูล (ITAS) ดวย
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม#มี
เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญรองนายกฯ คนที่ 2
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร และผูเขาประชุมทุกท#าน ผมไดรับมอบหมาย
จากท#านนายกฯ ใหประสานงานกับทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง ขอเพิ่มเติม
โครงการก#อสราง/ปรับปรุงถนนลาดยางซอยบานตก หมู#ที่ 3 ขอใหกองช#างได
จัดทําเอกสารใหเรียบรอย ซึ่งวงเงินงบประมาณ 4 – 5 ลานบาท และเรื่องน้ํา
จากโครงการพระราชดําริอ#างเก็บน้ําหวยลึก ทางผูรับเหมาไดเบิกจ#ายเงินไป
แลว ส# วนท#อเมนที่ขาดไม# เกี่ยวกั บโครงการ แต#ผูรั บรับเหมารับ ปากว# าจะใช
งบประมาณส#วนตัวมาดําเนินการให ซึ่งใชงบประมาณ 3 แสนกว#าบาท ผมก็ได
แจงไปแลวว#าขอใหรีบดําเนินการ เพราะชาวบานเริ่มจะเดือดรอนแลว สุดทาย
เรื่องป, ญหาขยะของหมู#ที่ 4 เยอะมาก ตองมีการรณรงคสรางความรู ความ
เขาใจ ใหชาวบานไดตระหนักถึงความสําคัญและวิธีการกําจัดขยะต#อไป
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร และผูเขาประชุมทุกท#าน ผมขอแจงเรื่องของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขณะนี้มีเด็กจํานวน 40 คน ออกไป จํานวน 2 คน และมี
เด็กเพิ่มเขาใหม# จํานวน 10 คน รวมเปGนจํานวนทั้งสิ้น 48 คน ผูปกครองมี
ความประทับใจในสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แต#ป,ญหาที่เกิดขึ้น คือ ขาด
ครูผูช#วย จํานวน 1 คน ซึ่งการดูแลเด็กในช#วงนี้มีความวุ#นวายพอสมควร และ
รายชื่ อบุ คคลที่ ไดดํ า เนิ น การก# อสรางสนามเด็ กเล# น สรางป, ญ ญาก็ ไดรายชื่ อ
เรียบรอยแลว จะจัดส#งใหนายกฯ เพื่อจัดทําประกาศต#อไปและสุดทาย คือ การ
ทอดกฐินสามัคคีของสํานักสงฆกันตังใตในปaนี้มีผูเขาร#วมเปGนจํานวนมากกว#าปa
ที่ผ#านมา ขอบคุณทุกท#านที่ใหความร#วมมือดวยดีตลอดมา
ที่ประชุมท#านใดมีเรื่องจะพูดคุยอีกหรือไม# เมื่อไม#มีผมขอขอบคุณทุกท#านที่เขา
ประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม

เลิกประชุม เวลา 12.15 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายธีระศักดิ์ หวอตะเห)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวอรพินท บุษบา)
ปลัดองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต

รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ อบต.กันตังใต
วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสภาองค*การบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
นายกิตติ กันตังกุล
นายทิภา คงนคร
นายปรีชา นุ#นสุวรรณ
นางสาวอรพินท บุษบา
นายป,ญญา แดหวา
นางสาวเรืองรัตน ขัตสากาญจน
นางฐิตารีย นิชรัตนกุล
นายสมพล อุปมัยรัตน
นางสาวโสมนัสสา จันทรดี
นางกาญจนา สาระบุตร

ตําแหนง
นายก อบต.กันตังใต
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต
ปลัด อบต.กันตังใต
รองปลัด อบต.กันตังใต
หัวหนาสํานักปลัด อบต.กันตังใต
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองช#าง
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ

ตําแหนง
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2

หมายเหตุ

ผูไมมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายวิรวัฒน หมาดหวา
ผูเขารวมประชุม

– ไมมี

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
เมื่อมีผูมาประชุมครบองคประชุม นายกิตติ กันตังกุล นายกองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ดวยเทศบาลเมืองกันตังจัดงาน 82 ปa เมืองกันตัง ภูมิหลังประวัติศาสตร
ระหว# างวั นที่ 14 – 17 มี นาคม 2562 ณ บริ เวณสวนสาธารณะควนตํ าหนั ก
จันทน ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ริมฝ,nงแม#น้ําตรัง กิจกรรมประกอบดวย การออก
รานจําหน#ายอาหาร การแสดง การป,nนจักรยาน และการวิ่งมาราธอน และนายกฯ
ไดมีโอกาสนั่งเรือกับคณะการจัดทํายุทธศาสตรการท#องเที่ยวอําเภอกันตัง โดย
ล#องไปตามแม#น้ําถึงท#าเทียบเรือบานหาดทรายขาว ตําบลนาเกลือ ไปชมศาลเจา
และไดไปชมสถานที่ต#างๆ เช#น แหลมจุงโหย เกาะนก เปGนตน ป,ญหาอุปสรรคของ
การล#องเรือ คือ การขึ้น ลง ของระดับน้ํา เมื่อน้ําลงทําใหน้ําตื้นเขิน ร#องน้ําแคบ
และเกิดสันหาด ทําใหเรือล#องไปไดชา
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ระเบียบวาระที่ 2
- ไม#มี

นายกฯ
นายกฯ
หัวหนาสํานักปลัดฯ

ที่ประชุม
นายกฯ
ผูอํานวยการกองคลัง

-2เรื่องที่เสนอ (เพื่อทราบ)
3.1 รายงาน/แจงผลการปฏิบั ติงานของส# วนราชการภายใน อบต.กันตั งใต
3.1.1 สํานักงานปลัด อบต.
ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน สํานักงานปลัดฯ
ขอแจงรายงานผลการปฏิบัติงานรอบวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดังนี้
งานบริหารงานบุคคล
1. จั ดทํ าคํ าสั่ งคณะกรรมการกลั่ นกรองและคณะกรรมการพิ จารณาเลื่ อนขั้ น
เงิ น เดื อ นพนั กงานส# ว นตํ า บลและพนั ก งานจาง (รอบครึ่ ง ปa แ รก ประจํ า ปa
งบประมาณ พ.ศ.2562)
งานนโยบายและแผน
1. จั ดเตรี ยมประชุมคณะกรรมการสนั บสนุนการจั ดทําร#างแผนพั ฒนาทองถิ่ น
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 25 มีนาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต
งานบริหารทั่วไป
1. ออกหน#วยบริการฉีดวัคซีนปZองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.
2562 ระหว#างวันที่ 15 – 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้
วันที่ 15 มีนาคม 2562 หมู#ที่ 1, หมู#ที่ 6 ดําเนินการฉีดวัคซีนไปแลว 75 ตัว
วันที่ 19 มีนาคม 2562 หมู#ที่ 2 ดําเนินการฉีดวัคซีนไปแลว 86 ตัว
วันที่ 20 มีนาคม 2562 หมู#ที่ 3
วันที่ 21 มีนาคม 2562 หมู#ที่ 4
วันที่ 22 มีนาคม 2562 หมู#ที่ 5
งานกฎหมายและคดี
1. รายงานการสอบขอเท็จจริงเงินยืมทุนการศึกษา นายสมวงค ทองชู
2. รายงานการสอบขอเท็จจริงเศรษฐกิจชุมชนหมู#ที่ 6
งานป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. ส#งน้ําใหประชาชนตําบลกันตังใต (ที่รองขอ)
รับทราบ
ขอเชิญผูอํานวยการกองคลัง
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองคลัง ขอแจง
รายงานผลการปฏิบัติงานรอบวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดังนี้
1. ติดตามลูกหนี้ประปาหมู#ที่ 2 (ยอดเก#าและยอดใหม#)
2. การเบิกจ#ายค#าลงทะเบียนไม#ตองทําสัญญายืมเงินแต#ใหส#งคืนกองคลังภายใน
3 วันทําการ
3. การเปลี่ ย นแปลงบั น ทึ กประจํ า เดื อนของพนั กงานจางเหมาบริ การโดย
เอกสารแนบทายสัญญาจางใหแนบครั้งเดียว
4. รายงานการใชรถยนตส#วนกลางขอใหจัดส#งกองคลังภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป

นายกฯ
ที่ประชุม
นายกฯ
ผูอํานวยการกองช#าง

นายกฯ
ผูอํานวยการกองช#าง
ผูอํานวยการกองคลัง
นายกฯ
ปลัด อบต.
นายกฯ
ที่ประชุม
นายกฯ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

นายกฯ
ที่ประชุม
นายกฯ
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ

-35. การเบิกจ#ายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตส#วนกลางหามไปเติมก#อนไดรับใบสั่ง
จ#ายน้ํามันเชื้อเพลิง
ขอขอบคุณกองคลัง สําหรับการจัดเก็บรายไดสามารถปรับตัวในเกณฑที่ดีขึ้น
รับทราบ
ขอเชิญผูอํานวยการกองช#าง
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองช#าง ขอแจง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การซ#อมท#อน้ําประปาโครงการพระราชดําริพื้นที่หมู#ที่ 4 ซึ่งไดประสานไปยัง
สํ านั กงานชลประทานตรั งทราบว# าจะมาดํ าเนิ นการซ# อมในวั นที่ 29 มี นาคม
2562
2. การเขารั บการอบรมของสํ านั กงานการประปาส# วนภู มิ ภาคจั งหวั ดตรั ง ซึ่ ง
องคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ไดจัดส#งเจาหนาที่ไปจํานวน 4 คน ทําใหทราบ
ถึงหลักการบริหารจัดการระบบน้ําประปาและการดูแลรักษาเพื่อนํามาประยุกตใช
กับประปาหอถังสูงของพื้นที่ตําบลกันตังใต
ขอทราบความคืบหนาเรื่องขยะเปaยกภายในครัวเรือน
สําหรับขยะเปaยกภายในครัวเรือนไดดําเนินการไปแลว 850 ครัวเรือน
3. รายงานการควบคุมงานไดส#งไปยังคณะกรรมการตรวจการจางแลว
เรื่องการตรวจงานจางเกินรอยละ 10 ของสัญญาจางอยู#ในดุลยพินิจของผูบริหาร
สําหรับเรื่องนี้ผูตรวจงานจางตองบริหารสัญญา
มีหนังสือผิดสัญญาเกิน 10% สองฉบับใหนายกฯใชดุลยพินิจในการยกเลิกสัญญา
นายกฯ บอกเลิกสัญญา ใหโอกาสทํางานต#อภายในกี่วัน
รับทราบ
ขอเชิญผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองสวัสดิการ
สังคม ขอแจงรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. โครงการฝeกอาชีพมี 2 กลุ#ม ประกอบดวย โครงกรฝeกอาชีพใหกับคนพิการและ
โครงการฝeกอาชีพใหกับประชาชนทั่วไป
2. การสํารวจผูดอยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ตําบลกันตังใต จํานวน 8 ราย
3. การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด มีคําถามจากผูมาลงทะเบียนว#าทําไมลงทะเบียน
แลวจึงไม#ไดรับเงิน ขอแจงใหทราบว#าผูที่ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดตองมีการยืนยัน
สิทธิ์ทุกปa ไม#ทราบว#าทาง อบต.กันตังใตมีการแจงไปยังผูไดรับสิทธิ์ดังกล#าวเปGน
ประจําทุกปaหรือไม#
4. การสํารวจผูดอยโอกาสทางสังคมไดมอบหมายใหผูช#วยนักพัฒนาชุมชนและ
พนักงานจางเหมาลงพื้นที่สํารวจแลว แต#ทางหมู#บานขอประชุมหมู#บานก#อน
ชาวบานไม#มีคุณสมบัติอื่น นอกจากการใชสิทธิ์
รับทราบ
ขอเชิญผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองการศึกษาฯ
ขอแจงรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

ที่ประชุม
นายกฯ
รองปลัด อบต.

ที่ประชุม
ปลัด อบต.

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
นายกฯ
รองนายกคนที่ 2
ผูอํานวยการกองคลัง
นายกฯ

-4- ดําเนินโครงการจัดการแข#งขันกีฬาตานภัยยาเสพติด ประจําปa 2562 ระหว#าง
วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 มีประเภทการแข#งขันกีฬาประกอบดวย
ฟุตบอล เปตอง และกีฬาพื้นบาน ณ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
รับทราบ
3.2 การซักซอม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย
3.2.1 รองปลัด อบต.
ขอเชิญรองปลัดฯ
เรี ย น ท# า นนายกฯ คณะผู บริ ห าร ปลั ด และผู เขาประชุ มทุ กท# า น เรื่ องเงิ น
อุดหนุนเฉพาะกิจเหลือ 1,200,000.-บาท ขอใหหน#วยงานอื่นมาดําเนินการ
ไม#มีใครใหความร#วมมือ จึงใชความสัมพันธส#วนตัวรองขอใหองคการบริหาร
ส#วนจังหวัดเขามาช#วยเหลือ
- ปลัดไดมอบหมายใหดูแลเรื่องไฟฟZาสํานักงานสามารถทําได คือ เดินสายไฟ
ใหม#หมดทั้งอาคาร
รับทราบ
3.2.2 ปลัด อบต.
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน ขอแจงใหที่
ประชุมทราบดังนี้
1. สอบขอเท็จจริงเศรษฐกิจชุมชนหมู#ที่ 6 สอบไล#หาผูรับผิด
2. ทุนการศึกษาของนายสมวงค ทองชู ไม#เอาเงิน
3. การมอบอํานาจเจาท#าถามความพรอมขององคกรปกครองส#วนทองถิ่นเขา
มอบเรื่องรองทุกขกล#าวโทษในกรณีฝ`าฝ•น 108 และ 107
4. เงินเหลือจ#าย 1,200,000.-บาท มีการแจงในระบบแต#ไม#มีการแจงเปGน
หนังสือ
5. การโอนเงินงบประมาณรายจ#ายประจําปaขอใหแต#ละกองที่มีความประสงค
จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ#ายประจําปaขอใหประสานโอนเงินพรอม
กัน
6. การจั ด ทํ า ขยะเปa ย กครั ว เรื อ น หากมี ก ารเทใหไก# ห รื อ เปG ด นั บ เปG น หนึ่ ง
ครัวเรือน
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม#มี
เรื่องอื่นๆ
ขอเชิญรองทิภา
การซ# อ มท# อประปาโครงการพระราชดํ า ริ ไดใหนายสมพงษประสานไปยั ง
สํานักงานชลประทานตรังแลว
กองคลังจะจั ดทํ า หนังสื อออกใหผูนํ า ทองที่ ผู นํา ทองถิ่น ประชาสั มพัน ธการ
ชําระค#าน้ํา ค#าขยะ ต#อไปนี้หากผูชําระค#าน้ํารายใดคางชําระตั้งแต# 2 เดือนขึ้น
ไปใหมาชําระเงินภายใน 7 วัน ถาเลยกําหนดจะดําเนินการตัดมาตรวัดน้ํา
ใหทําหนังสือแจงผูนําเรื่องค#าน้ํา

เลขานุการนายกฯ

นายกฯ

- 5ขอแจงงานประชาสัมพันธใหที่ประชุมไดรับทราบดังนี้
1. ประชาสัมพันธการฉีดวัคซีนปZองกันโรคพิษสุนัขบาประจําปaงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ระหว#างวันที่ 15 – 22 มีนาคม 2562
2. ประชาสัมพันธเรื่องเสียงไรสายขององคการบริหารส#วนตําบลกันตังใตชํารุด
ทั้ง 25 จุด
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ไดมีการประชุม
คณะกรรมการไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต มีการทาสีขาว แดง
รอบทางเทาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ประชุมท#านใดมีเรื่องจะพูดคุยอีกหรือไม# เมื่อไม#มีผมขอขอบคุณทุกท#านที่เขา
ประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเรืองรัตน ขัตสากาญจน)
หัวหนาสํานักปลัด อบต.กันตังใต
(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวอรพินท บุษบา)
ปลัดองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต

รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ อบต.กันตังใต
วันจันทร* ที่ 1 เมษายน 2562
เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมสภาองค*การบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายกิตติ กันตังกุล
2. นายทิภา คงนคร
3. นายปรีชา นุ#นสุวรรณ
4. นางสาวอรพินท บุษบา
5. นายป,ญญา แดหวา
6. นางสาวเรืองรัตน ขัตสากาญจน
7. นางฐิตารีย นิชรัตนกุล
8. นายวีระวุธ ทองชู
9. นางสาวโสมนัสสา จันทรดี
10. นางกาญจนา สาระบุตร
ผูไมมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายวิรวัฒน หมาดหวา
ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายธีระศักดิ์ หวอตะเห

ตําแหนง
นายก อบต.กันตังใต
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต
ปลัด อบต.กันตังใต
รองปลัด อบต.กันตังใต
หัวหนาสํานักปลัด อบต.กันตังใต
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูช#วยนายช#างโยธา
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ

แทนผูอํานวยการกองช#าง

ตําแหนง
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2

หมายเหตุ

ตําแหนง
นักจัดการงานทั่วไป

หมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
เมื่อมีผูมาประชุมครบองคประชุม นายกิตติ กันตังกุล นายกองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายกฯ
วันนี้เวลา 09.00 น. นายกฯ ไดเขาร#วมประชุมหัวหนาส#วนราชการอําเภอกันตัง
ประจําเดือน เมษายน 2562 ณ หองประชุมอําเภอกันตัง จึงขอแจงเรื่องต#างๆ
ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
- แนะนําตัวขาราชการที่มารับตําแหน#งใหม# คือ พ.ต.ต.จักรพงษ มนัสชัย ตําแหน#ง
สารวัตรสถานีตํารวจ 2 กองกํากับการ 9 กองบังคับการตํารวจน้ํา
- ติดตามการช#วยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีผูเลี้ยงปลาและหอยใน
กระชังไดรับความเสียหาย) ซึ่งองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ไดจัดส#งหนังสือ
ไปยังอําเภอกันตังเพื่อหาทางช#วยเหลือนั้น ปรากฏว#าไม#สามารถใหการช#วยเหลือ
ได เนื่องจากขัดต#อระเบียบทางราชการ ซึ่งหน#วยงานภาครัฐไม#ไดหามไม#ใหมีการ
เลี้ยง สามารถเลี้ยงไดตามปกติแต#ผูเลี้ยงตองคํานวณหวงระยะเวลาใหสอดคลอง
กับสภาพดิน ฟZา อากาศ ว#าสามารถเลี้ยงและจับไดในช#วงเวลาใด

-2เพราะเมื่อเกิดน้ําท#วม น้ําป`าไหลหลากลงในแม#น้ํา ลําคลอง ซึ่งเกิดผลกระทบกับ
ปลาและหอยที่เลี้ยงไวไดรับความเสียหาย ภาครัฐก็ไม#สามารถใหการช#วยเหลือได
- ติ ดตามการช# วยเหลื อครั วเรื อนที่ ไม# มี ไฟฟZ าใชซึ่ งกรณี การต# อพ# วงก็ ถื อเปG น
ครัวเรือนที่ไม#มีไฟฟZาใช สําหรับกรณีของครัวเรือน จํานวน 8 ราย (เกาะเนรมิต)
หมู# ที่ 1 ตํ าบลกั นตั งใต เนื่ องจากไม# สามารถใชงบประมาณของทางราชการไป
ช#วยเหลือครัวเรือนดังกล#าวได ซึ่งทางอําเภอจะประสานและใหองคการบริหารส#วน
ตําบลกันตังใตจัดทําหนั งสือขอความอนุเคราะหเรื่องดังกล#าวไปยังเหล#ากาชาด
จังหวัดตรังต#อไป
- พระราชพิ ธี บรมราชาภิ เษก พุ ทธศั กราช 2562 ซึ่ งจั งหวั ดตรั งใชแหล# งน้ํ า
ศักดิ์สิทธิ์แม#น้ําตรัง บริเวณท#าน้ําวัดประสิทธิชัย ซึ่งจะทําพิธีตักน้ําจากแหล#งน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 6 เมษายน 2562
- สรุปผลการไปใชสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปGนการทั่วไป ของเขต
เลือกตั้งที่ 3 จังหวัดตรัง เฉพาะอําเภอกันตัง เมื่อวันอาทิตยที่ 24 มีนาคม 2562
มีผูใชสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวนรอยละ 78.59
- การขั บ เคลื่ อนโครงการส# งเสริ มวิ นั ย การออมกั บ กองทุ น การออมแห# งชาติ
(กอช.) กลุ#มเปZาหมายหมู#บานละ 20 คน ซึ่งอําเภอกันตังมีผูเขาร#วมโครงการ
ดังกล#าวแลว จํานวน 279 คน
- กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” อําเภอแจงใหองคกรปกครอง
ส# ว นทองถิ่ น ปรั บ แผนการดํ า เนิ น การเดื อ นเมษายน และเดื อ นพฤษภาคม
2562 เปGนการพัฒนาปรับปรุงแหล#งน้ํา หวย หนอง คลอง บึง และแหล#งน้ํา
กลางของหมู#บาน/ชุมชน ในพื้นที่ โดยกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวย
หัว ใจ” ประจํ า เดือน เมษายน 2562กํ า หนดกิ จ กรมพัฒ นาปรั บ ปรุ งกํ า จั ด
วัชพืชหวยวังพลู (ทางลงก#อนถึงโคงรําวง) หมู#ที่ 3 ตําบลกันตังใต
- อําเภอกันตังกําหนดกิจกรรมโครงการอําเภอ “ยิ้ม” เคลื่อนที่ ในวันที่ 24
เมษายน 2562 ณ หมู#ที่ 5 ตําบลโคกยาง ซึ่งมีส#วนราชการต#างๆ ไดเขาร#วม
ออกหน#วยบริการ เช#น สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
เปGนตน
- โครงการผูว#าพาเขาวัดในวันธรรมสวนะโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงตนเปGน
พุทธมามกะที่สมบูรณและนอมนําหลักธรรมในการปฏิบัติหนาที่ สําหรับอําเภอ
กันตังกําหนดกิจกรรมโครงการดังกล# าวในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา
09.00 น. ณ วัดย#านซื่อ โดยแต#งกายชุดสุภาพสีขาว และนําปdnนโตไปดวย
- การดําเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก โดยใหองคกรปกครองส# ว นทองถิ่ น ดํ า เนิ น การ
ประกอบดวย
1. โครงการฟ•fนฟูและพัฒนาลําน้ํา คูคลอง เพื่อสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
2. โครงการ “1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
3. โครงการเพิ่มสวนหย#อม/สวนสาธารณะใหแก#ชุมชน

ระเบียบวาระที่ 2
นายกฯ

เลขานุการนายกฯ

นายกฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายกฯ
หัวหนาสํานักปลัดฯ

-3- การจัดเวรยามปฏิบัติหนาที่ปZองกันและระงับอัคคีภัยในช#วงหนาแลง เรื่องนี้
นายอําเภอกันตังไดกําชับในที่ประชุมว#าใหองคกรปกครองส#วนทองถิ่นไดให
ความสํ า คั ญ ซึ่ ง องคการบริ ห ารส# ว นตํ า บลกั น ตั ง ใต ไดออกคํ า สั่ ง แต# ง ตั้ ง
เจาหนาที่แลว จํานวน 2 ชุด ปฏิบัติหนาที่ตั้งแต#วันที่ 6 – 30 เมษายน 2562
ในวันหยุดเสาร อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ นอกจากจะใชรถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค หมายเลขทะเบียน บธ 6595 ตรัง ในการเขาปZองกันระงับเหตุ
อัคคีภัยแลว อนุญาตใหใชรถยนตส#วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8279 ตรัง
ของกองช#าง เพื่อรองรับการช#วยเหลือผูประสบอุบัติเหตุและผูประสบภัยในช#วง
เทศกาลสงกรานตดวย
- การบริหารจัดเก็บขยะในช#วงวันหยุดสงกรานต ขอฝากกองช#างวางแผนการ
จัดเก็บขยะในช#วงวันหยุดสงกรานต โดยเฉพาะพื้นที่หมู#ที่ 1 ,2 และหมู#ที่ 6 ซึ่ง
เขาร#วมโครงการปลอดถังขยะรถบรรทุกขยะตองจัดเก็บทุกวัน ก#อนถึงวันหยุด
สงกรานตใหผูอํานวยการกองช#างเรียกประชุมพนักงานประจํารถขยะเพื่อวาง
แผนการทํางานจัดเก็บขยะต#อไป
รับรองรายงานการประชุ มคณะผูบริ หารและหัวหนาส# วนราชการภายใน อบต.
กันตังใต เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
ตามรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาส#วนราชการภายใน อบต.
กันตังใต เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ไดจัดส#งใหทุกท#านแลวนั้น โปรดได
ตรวจสอบความถูกตอง ผูเขาประชุมท#านใดจะขอแกไขรายงานการประชุมบาง
หรือไม# ขอเชิญครับ
เรียน ท#านนายกฯ และผู เขาร#วมประชุ มทุ กคน ผมขอแกไขรายงานการประชุ ม
หนาที่ 5 ขอความเดิม ขอ 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารส#วนตําบลกันตัง
ใต ไดมีการประชุมคณะกรรมการไปเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ขอแกไขเปGน
“ขอ 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต จะมีการประชุม
คณะกรรมการในวันที่ 22 มีนาคม 2562”
มี ผู ใดจะขอแกไขรายงานการประชุ มอี กหรื อไม# เมื่ อไม# มีถื อว# าที่ ประชุ มใหการ
รับรอง
รับทราบ
เรื่องที่เสนอ (เพื่อทราบ)
3.1 รายงาน/แจงผลการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายใน อบต.กันตังใต
3.1.1 สํานักงานปลัด อบต.
ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัดฯ
เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด รองปลัด และผูเขาร#วมประชุมทุกท#าน ขอ
แจงการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต.ดังนี้
1. เตรียมการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สําหรับองคการ
บริหารส#วนตําบลกันตังใต จะมีการประดับตกแต#งโตsะหมู#บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยู#หัว พรอมเครื่องสักการะ ภายในอาคาร และประดับ
ตกแต#งผา และประดับธงชาติไทยและธงตราตราสัญลักษณ ตามอาคารสถานที่

ผูอํานวยการกองคลัง

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.
ปลัด อบต.

-4เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
2. การพิจารณาใหความช#วยเหลือบานเรือนผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่ง
สํานั กงานปลั ดองคการบริหารส#วนตํ าบลกันตังใต ไดรั บแจงจาก นายขจรศักดิ์
สุวรรณวัฒน ผูใหญ#บานหมู#ที่ 3 ตําบลกันตังใต ว#าไดเกิดฝนตกหนักและลมพัด
แรงทําใหตนยางพาราลมทับบานเรือนของตนเอง เปGนเหตุใหหลังคาบานซึ่งเปGน
กระเบื้ องลอนคู# ไดรั บความเสี ยหาย จึ งไดมอบหมายใหนายกิ ตติ ไหมสวั สดิ์
ตําแหน#ง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการในตําแหน#ง เจาพนักงานปZองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ร#วมกับนายวีระวุธ ทองชู ตําแหน#ง ผูช#วยนาย
ช#างโยธา ไดลงพื้นที่ สํารวจความเสียหายเบื้องตนพบว#า กระเบื้องลอนคู# ขนาด
1.20 เมตร เกิ ดรอยแตกราวไดรั บความเสี ย จํ านวน 40 แผ# น เนื่ องจากเปG น
บานเรือนผูประสบภัยธรรมชาติเพียงครัวเรือนเดียว จึงขอนําเรื่องนี้เขาที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
เรียน ท#านนายกฯ ตามที่หัวหนาสํานักปลัดฯ ไดแจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ
นั้น ส#วนตัวคิดว# าบานเรือนผูประสบภัยธรรมชาติมีเพี ยง 1 ครัวเรือน องคการ
บริหารส#วนตําบลกันตังใตก็สามารถใหการช#วยเหลือได เพราะมองที่ผลการกระทํา
ว#ามีเจตนาหรือไม# ภัยธรรมชาติเปGนสิ่งที่ไม#สามารถคาดการณไดล#วงหนา และไม#
สามารถคาดเดาไดว#าจะเกิดพื้นที่ใด และไม#มีใครตองการใหเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นก็
ตองช#วยเหลือต#อไปค#ะ
เรียน ท#านนายกฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าดวยค#าใชจ#ายเพื่อช#วยเหลือ
ประชาชนตามอํ านาจหนาที่ ขององคกรปกครองส# วนทองถิ่น พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว#าดวยเงินทดรองราชการเพื่อช#วยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งการช#วยเหลือประชาชนตามระเบียบ
จะตองดําเนิ นการในขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองส# วนทองถิ่นตาม
กฎหมาย โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลัง และความจําเปGนเหมาะสม ซึ่งตองนํา
เรื่ องนี้เขาที่ ประชุ มคณะกรรมการช#วยเหลือประชาชนขององคการบริ หารส# วน
ตําบลกันตังใตเพื่อพิจารณาใหเปGนไปตามระเบียบทางราชการ ซึ่งเบื้องตนขอให
เปGนไปตามขั้นตอนทางราชการ คือขอใหยื่นคํารองขอความช#วยเหลือมายังองคการ
บริหารส#วนตําบลกันตังใตตามขั้นตอน แลวใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของลงพื้นที่สํารวจ
ความเสี ย หายและประมาณการความเสี ย หายเพื่ อ เขาสู# ก ารพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการช#วยเหลือประชาชนขององคการบริหารส#วนตําบลกันตังใตต#อไป
เรียน ท#านนายกฯ สําหรั บเรื่องนี้ส#วนที่รับผิดชอบไดเสนอหนังสื อมายังผมแลว
เบื้องตนผมไดลงความเห็น “เห็นควรพิจารณาใหความช#วยเหลือ” เพราะเปGนเหตุ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปGนเหตุสุดวิสัยที่จะคาดการณล#วงหนาได
ขอฝากงานปZองกั นและบรรเทาสาธารณภั ย เมื่ อเกิดกรณีแบบนี้ ขึ้นน# าจะมี การ
บันทึ กเหตุ การณใหสอดคลองกั บการเกิ ดเหตุ ภัยพิบั ติทางธรรมชาติ และขอให
เจาหนาที่ไดลงพื้นที่แจงที่ประชุมประจําเดือนของหมู#บานว#า เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติผูไดรับผลกระทบจะตองมีขั้นตอน วิธีการ และดําเนินการอย#างไร
เพื่อใหเปGนไปตามระเบียบ

หัวหนาสํานักปลัดฯ
ที่ประชุม
นายกฯ
ผูอํานวยการกองคลัง

นายกฯ

ผูอํานวยการกองคลัง
ปลัด อบต.

ที่ประชุม
นายกฯ
นายวีระวุธ ทองชู
ผูช#วยนายช#างโยธา

-5เรียน ท#านนายกฯ ทางเจาหนาที่ซึ่งรับผิดชอบดูแลงานปZองกันฯ ไดมีการบันทึก
เหตุการณไวเรียบรอยแลว และจะไดลงพื้นที่ทําความเขาใจกับชาวบานต#อไป
รับทราบ
ขอเชิญผูอํานวยการกองคลัง
เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด รองปลัด และผูเขาประชุม
ทุกท#าน กองคลังขอรายงานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.สอบถามการติดตามลูกหนี้คางค#าน้ําประปาของเจาหนาที่ภายในองคการบริหาร
ส#วนตําบลกันตังใต ไดมีการทยอยจ#ายแต#ยอดเงินยังไม#ครบ
2. กรณี ลู กหนี้ ประปาของหมู# ที่ 2 ลู กหนี้ รั บปากสิ้ นเดื อนจะชํ าระให แต# บั ดนี้
ลูกหนี้รายดังกล#าวไดหนีไป ขั้นตอนต#อไปคือตองติดตามใหถึงที่สุด หากติดตามถึง
ที่สุดแลวยังไม#สามารถติดต#อไดก็จะจําหน#ายหนี้สูญ
3. การรายงานผลในระบบขอมูลกลาง อปท. (INFO) ภาษีปZาย, ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ซึ่งไดมีหนังสือสั่งการใหรายงานภายในวันที่ 5 ของเดือน ก็ไดมีการกําชับ
เจาหนาที่ไปแลว
4. งานการเงินและบัญชี ไดดําเนินการปdดบัญชีประจําเดือน มีนาคม 2562 และ
ทําฎีกาเบิกจ#ายเงิน
5. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุไดดําเนินการรายงานผลการจัดซื้อจัดจางตามที่
กองต#างๆ ไดจัดส#งบันทึกขออนุมัติ
ขอฝากกองคลังไปพิจารณาดําเนินการกรณีหอถังสูงของหมู#ที่ 5 ซึ่งเปGนทรัพยสิน
ขององคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ที่มีการซ#อมเปลี่ยนแลวหอถังสูงที่ชํารุดได
นํ ามาเก็ บไวที่ องคการบริ หารส# วนตํ าบลว# าจะทํ าโดยวิ ธี การใด เช# น การขาด
ทอดตลาด เปGนตน
สําหรับเรื่องพัสดุครุภัณฑขององคการบริหารส#วนตําบลกันตังใตที่มีการตรวจสอบ
ประจําปaแลวพบว#ามีสภาพชํารุด หรือสูญหาย ก็ตองช#วยเหลือกัน เมื่อระเบียบ
พัสดุฉบับใหม#เปdดทางให
ขั้นตอนที่ผูอํานวยการกองคลังแจงนั้น ทางองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใตก็มี
ความพยายามในการดําเนินการ ซึ่งขณะนี้เดินมาจนถึงขั้นตอนสุดทายแลว รอผล
การดําเนินการอีกนิด ซึ่งครุภัณฑตั้งแต#ปaงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้นไป ตองลงใน
ระบบ e-LAAS ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
รับทราบ
ขอเชิญตัวแทนผูอํานวยการกองช#าง
เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด รองปลัด และผูอํานวยการ
กอง ทุ กท# าน เจาหนาที่ คนอื่ นๆ ของกองช# างไดรายงานผลการปฏิ บั ติ งานให
ผูอํานวยการกองช#างทราบโดยตรงแลว ผมจึงขอรายงานการปฏิบัติงานส#วนตัวผม
ดังนี้
1. งานรายละเอียดแบบแปลนโครงการต#างๆ ในขอบัญญัติงบประมาณรายจ#าย
ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 ดําเนินการไปแลว รอวิศวกรรับรองแบบแปลน
การก#อสราง

-62. งานซ#อมท#อประปาโครงการพระราชดําริยังไม#แลวเสร็จ ตองรอทางเจาหนาที่
ชลประทานตรังเขาดําเนินการ เพราะท#อเมนตประปาหลายจุดเกิดการรั่วซึม ตอง
เปลี่ยนท#อเมนตใหม# เพราะท#อเดิมสนิมกัดกร#อนจนผุหมดแลว
ที่ประชุม
รับทราบ
นายกฯ
ขอเชิญผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด รองปลัด และผูเขาประชุม
ทุกท#าน กองสวัสดิการสังคมขอรายงานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การดําเนินโครงการส#งเสริมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ซึ่งจะมีหนังสือเชิญ
ประชุ มผู เกี่ ยวของเพื่ อปรึ กษาหารื อถึ งแนวทางการจั ดทํ าโครงการ ในวั นที่ 3
เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารส#วนตําบล
กันตังใต
2. โครงการอบรมทั กษะการพั ฒนาอาชี พและแกไขป, ญหาการว# างงานใหกั บ
ประชาชนซึ่งจะมีการดําเนินการในช#วงปลายเดือนเมษายน 2562
3. การจ# ายเบี้ ยยั งชี พผู สู งอายุ สํ าหรั บเดื อนเมษายนนี้ กํ าหนดจ# ายในวั นที่ 5
เมษายน และขอหารือกรณีผูสูงอายุบางรายเสียชีวิตไปแลว เช#น องคการบริหาร
ส#วนตําบลกันตังใต กําหนดจ#ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดือนเมษายน 2562 ในวันที่ 5
เมษายน 2562 บังเอิญมีผูสูงอายุเสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ผูสูงอายุที่
เสี ยชี วิ ตรายดั งกล# าวก็ ไม# สามารถรั บเบี้ ยยั งชี พผู สู งอายุ ประจํ าเดื อน เมษายน
2562 ได เพราะขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเสียชีวิตไปแลว ซึ่งเปGนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่ไดกําหนดไว และการจ#ายเบี้ยยังชีพกรณีจ#ายเงินสด ป,ญหา
คือ ผูมารับแทนบางรายไม#มีการมอบอํานาจ
นายกฯ
เรื่องนี้นายกฯ มองในแง#ของผูสูงอายุ คิดว#าถึงแมว#าผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดเสีย
เสียชีวิตลงไปก#อนหนาที่จะจ#ายเบี้ยยังชีพแบบเงินสด เขาก็น#าจะไดรับเบี้ยในเดือน
นั้น เพราะทางกองสวัสดิ์ไดมีการจัดทําฎีกาการเบิกจ#ายเงินไปแลว ซึ่งในการจัดทํา
ฎีกาการเบิกจ#ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุนั้น ผูรับเบี้ยยังชีพก็ยังมีชีวิตอยู#
ปลัด อบต.
การจ#ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กําหนดว#าผูรับเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขาดคุณสมบัติเมื่อ ตาย ในกรณีที่ผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพไดเสียชีวิต
ไปแลว ก็จะไม#มีการจ#ายเบี้ยยังชีพใหแก#ผูนั้น เพราะเปGนเรื่องเฉพาะตัวบุคคล มิใช#
เงินตกทอด ที่จะมอบอํานาจใหบุตรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมารับแทนได เพราะผู
ผู สู งอายุ ที่รั บเบี้ ยยั งชี พไดเสี ยชี วิ ตไปแลว จะมาเซ็ นชื่ อมอบอํ านาจใหผู อื่ นได
อย#างไร อีกทั้งในช#วงของการจัดทําขอมูลแต#ละเดือนเพื่อแสดงตัวว#าผูรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุรายใดมีชีวิตอยู#หรือไม# ทางกองสวัสดิการสังคมตองเขาไปบันทึกขอมูลใน
ระบบสารสนทศซึ่งมีการเชื่อมโยงขอมูลระหว#างสํานักทะเบียนราษฎรกับขอมูล
ผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ซึ่งหากผูสูงอายุรายใดเสียชีวิตหรือยายที่อยู#ก็มีการแจงใน
ระบบขอมูลดังกล#าว
นายกฯ
เมื่อเปGนอย#างนี้แลว ก็ขอใหกองสวัสดิการสังคมรีบดําเนินการสํารวจขอมูลและ
จัดทําฎีกาส#งไปกองคลังใหเร็วขึ้น เพื่อที่จะใหกองคลังจัดทําเช็คและรีบจ#ายเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุใหเร็วที่สุดอย#างนอยภายในวันที่ 5 ของเดือน หากตรงวันหยุดก็จ#าย
ในวันถัดไปที่เปdดทําการ
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เรี ยน ท# านนายกฯ ขอฝากผู อํ านวยการกองสวั สดิ การสั งคม กรณี ของผู ดํ ารง
ตําแหน#งผูนําทางศาสนาอิสลามของหมู#ที่ 3 นายรัญ ไดมีการติดต#อไปแลวหรือยัง
เพราะไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไปหลายเดือนแลว
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ไปแจงแลวโดยนัดใหมาพบที่กองสวัสดิการสังคม เพื่อจะ
ไดชี้แจงทําความเขาใจรายละเอียดการรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหทราบ และจะขอ
คืนเงินที่ไดรับไปแลวส#งคืนคลังต#อไป
นายกฯ
ขอฝากผูอํ านวยการกองสวั สดิ การสังคมใหจัดทํ าหนังสือสอบถามขอมูลผูดํ ารง
ตําแหน#งทางศาสนาอิสลามของตําบลกันตังใตไปยังหน#วยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปGน
ขอมูลในการจ#ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุต#อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
นายกฯ
ขอเชิญผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด รองปลัด และผูเขาประชุม
ทุกท#าน กองการศึกษาฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1. ขอขอบคุณทุกท#านที่ช#วยกันปฏิบัติหนาที่ในพิธีเปdดโครงการแข#งขันกีฬาสราง
สัมพันธตานยาเสพติด ประจําปa 2562 จนสําเร็จลุล#วงไปดวยดี
2. การแข#งขันกีฬาเปตองกําหนดการแข#งขันในวันที่ 6 เมษายน 2562 ใชสนาม
กีฬาเปตองภายในบริเวณที่ทําการองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต จํานวน 6
สนาม และสนามกีฬาเปตองบานกันตังใต จํานวน 2 สนาม สําหรับคําสั่งแต#งตั้ง
คณะกรรมการการแข#งขันกีฬาเปตองจะจัดส#งใหในเร็วนี้
3. การแข#งขันกีฬามหกรรมกีฬาทองถิ่น “พระยารัษฎาเกมส” ประจําปa 2562
ทางองคการบริหารส#วนตําบลโคกยาง ยังไม#มีความเคลื่อนไหวใดๆ ว#าจะมีการนัด
ประชุมอีกเมื่อไหร# คงตองรอหนังสืออีกครั้ง
รับทราบ
ที่ประชุม
3.2 การซักซอม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย
3.2.1 รองปลัด อบต.
นายกฯ
ขอเชิญรองปลัดฯ
รองปลัด อบต.
ผมไม#มีเรื่องแจงครับ
3.2.2 ปลัด อบต.
ขอเชิญปลัดฯ
นายกฯ
ปลัด อบต.
เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด รองปลัด และผูเขาประชุม
ทุกท#าน ปลัดฯ ขอแจงการซักซอม/นโยบายในการปฏิบัติราชการของปลัดฯ
ดังนี้
1. ปลัดฯ ไดมีโอกาสพูดคุยกับหัวหนาสํานักปลัด ผูอํานวยการกอง เพื่อความ
เปGนระเบียบเรียบรอยภายในบริเวณสํานักงาน ไดมีการแบ#งพื้นที่ดูแลรักษาของ
แต#ละกอง เช#น กองช#าง รับผิดชอบดูแลสนามเปตอง ตนไทร เปGนตน ซึ่งเร็วๆ
นี้น#าจะมีความชัดเจนขึ้น
2. การมอบหมายงานในอํานาจหนาที่ของปลัดองคการบริหารส#วนตําบลให
รองปลั ด องคการบริ ห ารส# ว นตํ า บลปฏิ บั ติ ร าชการแทนเฉพาะงานและใหมี
อํานาจหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล กลั่นกรอง ตรวจสอบ

รองปลัดฯ
ที่ประชุม
นายกฯ
รองนายกฯ คนที่ 1
นายกฯ
เลขานุการนายกฯ

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
นายกฯ

-8และเสนอความเห็น นําเสนอต#อปลัดองคการบริหารส#วนตําบลเพื่อทราบและ
ร#วมพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหนาที่ประจําส#วนราชการ ดังนี้
1. กองช#าง (รองปลัดลงนามแบบแปลนก#อสราง แบบคํารองขอรับบริการ)
2. สํานักงานปลัด (เฉพาะงานปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
3. กองการศึกษาฯ (เฉพาะงานกีฬา นันทนาการและงานวัฒนธรรม)
สําหรับหนังสือรับ หนังสือส#ง ใหเสนอผ#านรองปลัดเพื่อออกความเห็นในเรื่อง
นั้นๆ และเสนอปลัดอีกครั้ง เพื่อกลั่นกรองความชัดเจน
4. กรอบวงเงินอนุมัติไม#เกิน 50,000.-บาท ใหยกเลิก ในกรณีที่ปลัดลาหรือ
เดินทางไปราชการ รองปลัดในฐานะผูรักษาราชการแทนปลัด ก็สามารถลงนาม
การเบิกจ#ายงบประมาณแต#ละรายการไดเต็มวงเงินทุกฎีกา และคําสั่งดังกล#าว
ไดแจงเวียนใหทุกกอง และนายกฯ ทราบแลว
เพื่ อความเขาใจถู กตองตรงกั น ขอซั กซอมคํา สั่ งดังกล# า ว คื อการปฏิบั ติ งาน
เหมือนเดิมแต#เพิ่มปลัดเขามารับทราบกลั่นกรองความเห็นอีกชั้นหนึ่ง
รับทราบ
ขอเชิญรองนายกฯ คนที่ 1
ผมไม#มีเรื่องแจงครับ
ขอเชิญเลขานุการนายกฯ
เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ ปลัด รองปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน ผมขอแจง
เรื่องของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ดังนี้
1. ขอมูลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กป,จจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 40 คน
2. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมได
ใหความเห็นชอบร#างหลักสูตรสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
ส#วนตําบลกันตังใต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) และใหความเห็นชอบยืมเงิน
รายไดสะสมเพื่อใชในโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ ก องคการบริ ห ารส# ว นตํ า บลกั น ตั ง ใต ประจํ า ปa ง บประมาณ พ.ศ.2562
จํานวน 40 วัน เปGนเวลา 2 เดือน ตั้งแต#เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562
เปGนนําวนเงิน 32,000.-บาท
3. การใชรถยนตส#วนกลาง (คันสีแดง) เพื่อนํารถไปใชในการประชาสัมพันธ
การแข# ง ขั น กี ฬาสรางสั มพั นธตานยาเสพติ ด ประจํ าปa 2562 ณ สนามกี ฬ า
ฟุตบอลวิทยาลัยการอาชีพกันตัง
เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม#มี
เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมท#านใดมีเรื่องจะพูดคุยอีกหรือไม# เมื่อไม#มีผมขอขอบคุณทุกท#านที่เขา
ประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม
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(ลงชื่อ)

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายธีระศักดิ์ หวอตะเห)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวอรพินท บุษบา)
ปลัดองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต

รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ อบต.กันตังใต
วันจันทร* ที่ 22 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสภาองค*การบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
นายกิตติ กันตังกุล
นายทิภา คงนคร
นายปรีชา นุ#นสุวรรณ
นางสาวอรพินท บุษบา
นางสาวนงนุช ดวงเรือง
นางฐิตารีย นิชรัตนกุล
นายสมพล อุปมัยรัตน
นางสาวโสมนัสสา จันทรดี
นางกาญจนา สาระบุตร
นางสาวสุลัดดา กันตังกุล

ตําแหนง
นายก อบต.กันตังใต
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต
ปลัด อบต.กันตังใต
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

หมายเหตุ

แทนหัวหนาสํานักปลัด อบต.

ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองช#าง
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

ผูไมมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายวิรวัฒน หมาดหวา
2. นายป,ญญา แดหวา

ตําแหนง
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2
รองปลัด อบต.กันตังใต

หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุม
ชื่อ – สกุล
ลําดับที่
1. นายธีระศักดิ์ หวอตะเห

ตําแหนง
นักจัดการงานทั่วไป

หมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
เมื่อมีผูมาประชุมครบองคประชุม นายกิตติ กันตังกุล นายกองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายกฯ
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายในองคการบริหารส#วนตําบล
กันตังใตและ “เชิดชูคนดี ภายในองคกร” ซึ่งนายกฯ ปลัด และเลขานุการนายกฯ
ไดตรวจเยี่ยมและไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. สํ านั กงานปลั ด อบต. “เชิ ดชู คนดี ภายในองคกร” คือ นายกมล กั นตั งกุ ล
ตําแหน#ง ยาม ขอเสนอแนะเรื่องแผนผังโครงสรางภายในควรปรับปรุงเปGนป,จจุบัน
และควรมีปZายชื่อและตําแหน#งตั้งโตsะทํางานดวย
2. กองคลั ง “เชิ ดชู คนดี ภายในองคกร” คื อ นางสาวเบญจมาส ดาหลาย
ตําแหน#ง ผูช#วยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ขอเสนอแนะเรื่องแผนผังโครงสราง
ภายในควรปรับปรุงเปGนป,จจุบัน การจัดเก็บเอกสารมีความเปGนระเบียบเรียบรอย

-2และควรขยายพื้นที่เพื่อรองรับการบริการประชาชนผูมาติดต#อราชการ เช#น การ
ชําระค#าน้ําประปา ค#าขยะ หรือการจ#ายค#าภาษีต#างๆ เปGนตน
3. กองช#าง “เชิดชูคนดี ภายในองคกร” คือ นายสมพล อุปมัยรัตน ตําแหน#ง
ผูอํานวยการกองช#าง ขอเสนอแนะเรื่องแผนผังโครงสรางภายในควรปรับปรุงใหมี
ขนาดใหญ#กว#าป,จจุบัน และรองรับพื้นที่การบริการประชาชนผูมาติดต#อราชการ
ดวย
4. กองการศึกษาฯ “เชิดชูคนดี ภายในองคกร” คือ นางสาวโสมนัสสา จันทรดี
ตําแหน# ง ผู อํ านวยการกองการศึ กษาฯ ขอเสนอแนะควรมี การจั ดทํ าแผนผั ง
โครงสรางภายในดวย
5. กองสวัสดิการสังคม “เชิดชูคนดี ภายในองคกร” คือ นายป,ญญา สาครินทร
ตําแหน#ง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ หองทํางานมีกลิ่นไม#พึงประสงค เช#น กลิ่น
แอลกอฮอล บุหรี่ กองสวัสดิการสังคม เปGนหน#วยงานที่พบปะกับประชาชนผูมา
รับบริการมากที่สุด เช#น การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด เปGน
ตน เมื่อมีกลิ่นไม#พึงแลวจะทํายังไง ขอเสนอแนะควรมีการปรับปรุงเรื่องกลิ่นไม#พึง
ประสงคดั งกล# าว ดู แลเรื่ องความสะอาดภายในหองทํ างาน และควรมี แผนผั ง
โครงสรางภายในและผังโครงสรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลกันตังใต
ดวย
โดยสรุ ป ผลการตรวจเยี่ ย มภาพรวมเปG น ที่ พ อใจและควรปรั บ ปรุ ง ตามที่ มี
ขอเสนอแนะไป โดยอีก 3 เดือน จะลงตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหนาต#อไป
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาส#วนราชการ อบต.กันตังใต
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
นายกฯ
ตามรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาส#วนราชการภายใน อบต.
กันตังใต เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ไดจัดส#งใหทุกท#านแลวนั้น โปรดได
ตรวจสอบความถูกตอง ผูเขาประชุมท#านใดจะขอแกไขรายงานการประชุมบาง
หรือไม# ขอเชิญครับ
นายกฯ
เมื่อไม#มีถือว#าที่ประชุมใหการรับรอง
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องที่เสนอ (เพื่อทราบ)
3.1 รายงาน/แจงผลการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายใน อบต.กันตังใต
3.1.1 สํานักงานปลัด อบต.
นายกฯ
ขอเชิญรักษาการหัวหนาสํานักปลัดฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ เรียน ท#านนายกฯ คณะผูบริหาร ปลัด รองปลัด และผูเขาร#วมประชุมทุกท#าน ขอ
แจงการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต.ดังนี้
1. งานนโยบายและแผน อยู#ระหว#างเตรียมการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กันตังใต ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
2. งานบริหารทั่วไป เตรียมการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่
23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
3. งานบริ หารงานบุ คคล ประเมิ นเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อนพนั กงานส# วนตํ าบลและ
พนักงานจาง

นายกฯ
ปลัด อบต.

นายกฯ
ที่ประชุม
นายกฯ
ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

-34. งานกฎหมายและคดี การจัดเก็บขอมูล ITA อยู#ระหว#างบันทึกขอมูลผูมีส#วนได
เสียในระบบ
5. งานปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส#งน้ําใหกับประชาชนในตําบลกันตังใต
ขอสอบถามเรื่องการใหการช#วยเหลือผูป`วยจิตเวช ใหอํานาจมากนอยแค#ไหน มอบ
ใหปลัดตีความ ขอเชิญปลัด
เรี ยน ท# านนายกฯ เนื่ องจากในช# วงที่ มีหนั งสื อมายั งองคการบริ หารส# วนตํ าบล
กันตังใต ปลั ดอยู#ในช#วงลาพักผ#อน หนังสือเขาหองสํานักงานปลัด จากหนังสื อ
ดังกล#าวการสนับสนุนการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงว#าดวยความร#วมมือเพื่อ
การปZองกัน เฝZาระวัง และแกไขป,ญหาผูป`วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการ
ใชยาเสพติด โดยกรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่นไดร#วมลงนามบันทึกขอตกลง
ดังกล# าว ระหว# างสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กรมการ
แพทย สถาบั นการแพทยฉุ กเฉิ นแห# งชาติ กรมสนั บสนุ นบริ การสุ ขภาพ กรม
ควบคุมโรค สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง สํานักงานตํารวจ
แห#งชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมประชาสัมพันธ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ และสํานักงานคณะกรรมการปZองกันและปราบรามยาเสพติด ได
กําหนดขอบเขตและแนวทางการดําเนินงาน กําหนดคํานิยามของผูป`วยที่มีอาการ
ทางจิตอันเนื่องมาจากการใชยาเสพติด (ผูป`วยจิตเวชยาเสพติด) ในส#วนของกรม
ส# งเสริ มการปกครองทองถิ่ นที่ จะดํ าเนิ นการประสานใหเทศบาลและองคการ
บริหารส#วนตําบลส#งเสริม สนับสนุนใหความช#วยเหลือแก#ชุมชนในการแกไขป,ญหา
และสนับสนุนใหความร#วมมือในการนําส#งผูป`วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจาก
การใชยาเสพติ ดใหไดรั บการบํ าบั ดในสถานบํ าบั ดของกระทรวงสาธารณสุ ข
หน#วยงานที่เกี่ยวของจะร#วมกั นจั ดทํ าแผนและดําเนิ นการขับเคลื่อนระยะเวลา
ความร# วมมื อ ระหว#างวั นที่ 6 มี นาคม 2562 – 30 กั นยายน 2565 โดยให
องคกรปกครองส#วนทองถิ่นสนับสนุนการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงดังกล#าว
ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด โดยส#วนตัวปลัดมองว#าเรื่องนี้
ตองมีเจาภาพในการบูรณาการการจัดทําแผนดังกล#าว จึงขอฝากท#านนายกฯ ได
พูดคุยหรือสอบถามในที่ประชุมหัวหนาส#วนราชการระดับอําเภอกันตังดวยค#ะ
โดยสรุปนายกฯ คิดว#า รถยนตขององคการบริหารส#วนตําบลสามารถนําส#งผูป`วยที่
มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใชยาเสพติด (ผูป`วยจิตเวชยาเสพติด) ไดแต#ตอง
มีเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่สาธารณสุขไปดวย
รับทราบ
ขอเชิญผูอํานวยการกองคลัง
เรียน ท#านนายกฯ ขอมอบใหนักวิชาการเงินและบัญชีรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพราะนองเขาไดจัดเตรียมขอมูลไวแลวค#ะ
เรี ยน ท# านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุ การนายกฯ ปลั ด ผู อํ านวยการกองและ
ผูเขาร#วมประชุมทุกท#าน กองคลังขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
งานจัดเก็บรายได 1. ค#าตอบแทนการใชประโยชนในที่ดินของรัฐ จํานวน 70
ราย เก็บได 60 ราย คาง 10 ราย ไดมีการดําเนินการติดตามอยู#

นายกฯ

ผูอํานวยการกองคลัง
ที่ประชุม
นายกฯ
ผูอํานวยการกองช#าง

-42. ค# าตอบแทนการอนุ ญาตการลุ กล้ํ าลํ าน้ํ า ทั้ งหมด 116 ราย ยกเวนตาม
กฎกระทรวง 62 ราย เก็บได 18 ราย คาง 54 ราย ไดมีการดําเนินการติดตามอยู#
3. การดําเนินการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ประกอบดวย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปZาย
งานพั ส ดุ ใหกองส# งรายงานการใชรถประจํ า เดื อนมี น าคม 2562 เพื่ อใช
ประกอบการเบิกจ#ายน้ํามันเชื้อเพลิง
งานการเงิน 1. รายงานการใชจ#ายเงินสะสมและทุนสํารองเงินสะสม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว#าดวยการเบิกเงินฯ รอบแรก เดือนตุลาคม – มีนาคม 2562
ใหรายงานทองถิ่นจังหวัดภายในเดือนพฤษภาคม 2562
2. รายงานการดําเนินการตามขอชี้แนะของ สตง.จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561 ไม#มีขอชี้แนะของ สตง.
3. นําส# งงบการเงิ นประจํ าเดื อน มี นาคม 2562 นํ าส# งทองถิ่นอํ าเภอ ทองถิ่ น
จังหวัดและคลังจังหวัด
นายกฯ ไดประสานไปยังเจาของกิจการสถานีป,•มน้ํามันในเขตพื้นที่ตําบลกันตังใต
เพื่อใหองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใตไดใชบริการ เปGนการสะดวก ลดความ
ล# าชาในการเดิ นทางไปเติ มน้ํ ามั นยั งป,• ม ปตท. ซึ่ งขณะนี้ เจาของกิ จการอยู#
ต#างประเทศ
เรียน ท#านนายกฯ ขอสอบถามนายกฯ ไปประสานทางป,•มเขาใหเครดิตองคการ
บริหารส#วนตําบลกันตังใตหรือไม# หากเขาใหเครดิตก็ขอใหจัดส#งเอกสารมาเพื่อ
ดําเนินการต#อไป
รับทราบ
ขอเชิญผูอํานวยการกองช#าง
เรี ยน ท# านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุ การนายกฯ ปลั ด ผู อํ านวยการกองและ
ผูเขาร#วมประชุมทุกท#าน กองช#างขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
งานควบคุ มอาคาร ประจํ าเดื อน มี นาคม 2562 มี ผู มายื่ นขอรั บใบอนุ ญาต
ก#อสรางอาคาร จํานวน 2 ราย
การจัดเก็บขยะช#วงวันหยุดสงกรานตออกบริการจัดเก็บขยะวันที่ 12, 15 และ
16 เมษายน 2562
การจัดทําขยะเปaยกครัวเรือนไดรายงานจังหวัดครบ 100% ซึ่งครัวเรือนใดที่ไม#ได
จัดทําขยะเปaยก แต#มีการกําจัดขยะในรูปแบบต#างๆ เช#น เศษอาหารใหเปGนอาหาร
ของไก# เปGด หมู เปGนตน ก็คิดเปGนการกําจัดขยะเปaยกในครัวเรือน
ขอปรึกษาหารือ เนื่องจากมีหนังสือจากนายประมวล รักษาแกว โดยมีขอความมี
ความประสงคขอเปลี่ยนชื่อถนน (ซอยสถานีวิจัยฯ) ซึ่งตั้งอยู#หมู#ที่ 3 ตําบลกันตัง
ใต เปลี่ยนเปGนชื่อถนน (ซอยประมวลอุทิศ) เนื่องจากบุคคลรายดังกล#าวไดอุทิศ
ที่ดิ นใหองคการบริ หารส# วนตําบลกั นตังใต ในการทํ าถนนซอยดั งกล# าว เพื่อให
ลูกหลานไดรับรูว#าเขาเปGนผูบริจาคที่ดินดังกล#าว เรื่องดังกล#าวตองนําเขาสภาฯ
หรือไม# เพราะในแผนพัฒนาทองถิ่นมีโครงการบรรจุไว (ซอยสถานีวิจัยฯ) หากมี
การเปลี่ ยนชื่ อถนนซอยดั งกล# าว ตองมี การเปลี่ ยนแปลงในแผนพั ฒนาทองถิ่ น
หรือไม# และการแบ#งพื้นที่รับผิดชอบของแต#ละกองตอนนี้จัดทําเรียบรอยแลว

เลขานุการนายกฯ

นายกฯ
นายกฯ

ปลัด อบต.

ผูอํานวยการกองคลัง

ที่ประชุม

นายกฯ
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ

-5เรียน ท#านนายกฯ และผูเขาประชุมทุกท#าน เรื่องนี้เดิมทีนายประมวลเคยดํารง
ตําแหน# ง หัวหนาสถานีวิ จัยป`าชายเลน หมู# ที่ 2 ไดอุ ทิศที่ ดินบริ เวณสถานี วิจั ย
เฉพาะพื้นที่ดานในที่ ติดต#อกั บสถานีวิ จัยเพื่อทําถนนซอยดั งกล#าวแต# ไม# ไดอุทิศ
ที่ดินตลอดทั้งสาย
มอบหมายใหผูอํานวยการกองช#างไปศึกษาขอมูลรายละเอียดเรื่องดังกล#าว และ
มอบหมายใหนายภิรมย ชัยณรงค ไปดําเนินการวางถังขยะเปaยกในโรงทานสํานัก
สงฆกันตังใต ในช#วงที่มีงานศพ เพื่อที่จะนําเศษอาหารมาทําน้ําหมักชีวภาพ
ผมไดรั บขอมูลจากผูรั บจางโครงการรางระบายน้ําคอนกรี ตเสริมเหล็ก หมู# ที่ 6
และรางระบายน้ํ าคอนกรี ตเสริมเหล็ก หมู#ที่ 4 ว# าจะขอยกเลิ กสั ญญาโครงการ
ดังกล#าว เพราะมีป,ญหาในหลายๆ เรื่อง เช#น แบบแปลนโครงการไม#สอดรับกั บ
สภาพพื้นที่ที่ดําเนินโครงการ เปGนตน ทําใหผูรับจางไม#สามารถดําเนินการได เมื่อ
เปG น อย# า งนี้ แ ลวองคการบริ ห ารส# ว นตํ า บลกั น ตั ง ใตในฐานะผู ว# า จางจะมี
วิธีดําเนินการอย#างไร
เรียน ท#านนายกฯ สําหรับเรื่องนี้เปGนเรื่องที่ไม#น#าจะเกิดขึ้นในองคการบริหารส#วน
ตํ า บลกั น ตั งใต เพราะโครงการดั งกล# า วเปG น โครงการจ# า ยขาดเงิ น สะสมใน
ปaงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อแกไขป,ญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน
สัญญาเริ่มตั้งแต#วันที่ 1 ตุลาคม 2561 แต#ผูรับจางยังไม#สามารถทํางานไดเสร็จ
สิ้นตามสัญญา เปGนสาเหตุใหมีค#าปรับเกิดขึ้น ซึ่งทราบว#าค#าปรับเกิน 60% ตาม
ระเบียบพัสดุฯ คณะกรรมการตรวจการจางเปGนผูบริหารสัญญา ก็ตองมาไล#กันว#า
ตนสายปลายเหตุเกิดมาจากอะไร ผูเกี่ยวของทุกฝ`ายตองมาช#วยกันแกไขป,ญหา
เรียน ท#านนายกฯ ส#วนตัวคิดว#าผูรับจางจะขอยกเลิกสัญญาโครงการดังกล#าวไม#ได
เพราะไดดํ าเนิ น การไปแลวถึ งแมว# าจะมี ค# าปรั บเกิ ดขึ้ นก็ ตาม ผู รั บจางตอง
ดําเนินการต#อใหเสร็จสิ้น แนวทางคือใหผูรับจางนําเงินค#าปรับมาวางไวแลวหา
ผูรับจางในพื้นที่ที่สามารถเขาไปดําเนินการโครงการดังกล#าวไดเมื่อแลวเสร็จ ก็นํา
เงินสดที่ผูรับจางมาวางเปGนหลักประกันจ#ายเปGนค#าจางใหกับผูรับจางในพื้นที่
ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องดังกล#าวพอสมควร โดยยึดระเบียบพัสดุเพื่อ
ประโยชนทางราชการเปGนหลัก ที่ประชุมโดยนายกฯ ไดมอบหมายใหผูอํานวยการ
กองช#าง ประสานไปยังผูรับจางใหแจงหนังสือมายังองคการบริหารส#วนตําบลเพื่อ
เปGนหลักฐาน
ขอเชิญผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
เรี ยน ท# านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุ การนายกฯ ปลั ด ผู อํ านวยการกองและ
ผูเขาร#วมประชุมทุกท#าน กองการศึกษาฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ของโรงเรียนเด็กนักเรียนโรงเรียนบานเกาะเคี่ยม และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. โครงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนายกฯ ไดอนุมัติโครงการแลว
3. การกําหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ#ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส#วน
ทองถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าดวยรายได
และการจ#ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส#วนทองถิ่น พ.ศ.2562 โดย

-6ใหมีผลยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงิ น
รายไดของของสถานศึกษาไปจัดสรรเปGนค#าใชจ#ายในการจัดการศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองส# วนทองถิ่ น พ.ศ.2551 และบั ญญั ติใหรู ปแบบฎี กาเบิ กจ# ายเงิ นของ
สถานศึกษาเปGนไปตามที่อธิบดีกรมส#งเสริ มการปกครองทองถิ่นกําหนด โดยให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองส#วนทองถิ่น ใหใชแบบฎีกาเบิกจ#ายเงิน
ขององคกรปกครองส#วนทองถิ่นตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าดวยการรับ
เงิน การเบิกจ#ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส#วนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
4. พิธีเปdดการแข#งขันมหกรรมกีฬาทองถิ่น “พระยารัษฎาเกมส” ประจําปa 2562
ในวันที่ 23 พ.ค.2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบานโคกยาง
5. บริษัทเนสเล# ประเทศไทย ขอความอนุเคราะหใชสถานที่เพื่อประชาสัมพันธ
ความรูดานโภชนาการแก#ผูปกครองเด็ก ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันตังใต
นายกฯ
ขอฝากผู อํ านวยการกองการศึ กษาฯ ไปดู เรื่ องชุ ดพละของเด็ ก ผู ปกครองบาง
รายไดจ#ายเงินไปแลวแต#ยังไม#ไดรับชุดพละ เมื่อเรื่องดังขึ้นครูก็แกป,ญหาโดยการ
นําเงินไปคืนผูปกครอง ฝากไปคิดว#าจะมีวิธีการแกป,ญหานี้อย#างไร
ที่ประชุม
รับทราบ
ขอเชิญผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
นายกฯ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรี ยน ท# านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุ การนายกฯ ปลั ด ผู อํ านวยการกองและ
ผูเขาร#วมประชุมทุกท#าน กองสวัสดิการสังคม ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ช#วยเหลือผูประสบป,ญหาทางสังคม จํานวน 1 ราย คือ นางเน#งนอย หมู#ที่ 3
โดยเหล#ากาชาดจังหวัดตรังไดลงพื้นที่เยี่ยมบาน
2. ประกาศการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดโดยมีผูมาลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 ราย
โดยจัดส#งสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตรังแลว
3. การรับลงทะเบียนผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีการรับลงทะเบียนทุกวัน ในวันและ
เวลาราชการ
4. การจัดทําโครงการส#งเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ประจําปa 2562 ก็ไดดําเนินการ
เสร็จสิ้นเปGนที่เรียบรอย ขอขอบคุณทุกท#านที่ใหความร#วมมือเปGนอย#างดี
5. กําหนดการจ#ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจําเดือน พฤษภาคม 2562 ในวันที่ 3
พฤษภาคม 2562
ที่ประชุม
รับทราบ
3.2 การซักซอม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย
3.2.1 รองปลัด อบต.
- ไม#มี
3.2.2 ปลัด อบต.
นายกฯ
ขอเชิญปลัดฯ
ปลัด อบต.
เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ และผูเขาประชุม ทุกท#านปลัดฯ
ไดฟ,งการรายงานของแต#ละกองแลว ก็ขอฝากเรื่องต#างๆ ดังนี้
กองคลัง การติดตามผูคางชําระค#าตอบแทนการอนุญาตการลุกล้ําลําน้ํา ทั้งหมด
116 ราย ยกเวนตามกฎกระทรวง 62 ราย เก็บได 18 ราย คาง 54 ราย ที่เปGน

ที่ประชุม
นายกฯ
นายกฯ
เลขานุการนายกฯ

-7ห# ว งเพราะการชํ า ระค# า ตอบแทนครั้ งแรกภายใน 60 วั น นั บ แต# วั น ที่ ไดรั บ
ใบอนุญาต การชําระครั้งต#อไปใหครบรอบ 1 ปa เนนย้ําช#วยติดตามใหมาชําระ
ดวย และขอชื่นชมการทํางาน ผลการตรวจสอบการเงินประจําปaงบประมาณ
พ.ศ.2561 จาก สตง.ปรากฏว#าไม#มีขอเสนอแนะหรือขอทักทวงแต#ประการใด
กองช#าง กรณีของนายประมวล ขอเปลี่ยนชื่อซอยถนน ขอใหไปตรวจสอบ
ขั้นตอนว#ามีที่มาอย#างไร หากมีการอุทิศที่ดินตลอดสายเพื่อใหก#อสรางถนนก็
ตองเขาที่ประชุมประชาคมหมู#บาน
กองการศึ ก ษาฯ กรณี ผู บริ ห ารทองถิ่ น มอบอํ า นาจเปG น หนั ง สื อ ใหหั ว หนา
สถานศึกษาหรือผูที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นว#าเหมาะสมเปGนผูมีอํานาจอนุมัติการ
ดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมของสถานศึกษา การจัดซื้อจัดจางและการ
อนุมัติจ#ายเงินรายไดของสถานศึกษา ส#วนตรงนี้ไดกําหนดวงเงินไวหรือไม#และ
กําหนดวงเงินไวเท#าไหร#
กองสวัสดิการสังคม การตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมของผูมีสิทธิในโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม#มีชื่อในฐานขอมูลผูมีสิทธิในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห#งรัฐ และรายงานใหสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตรังทราบตามกําหนด
ใหแต#ละกองสรุปผลการเบิกจ#ายเงินโดยแยกเปGนประเภทรายจ#ายเปGนรายไตร
มาส รายงานใหปลัดทราบดวย
รับทราบ
ขอแสดงความยินดีที่ผลการตรวจสอบการเงินประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2561
จาก สตง.ปรากฏว#าไม#มีขอเสนอแนะหรือขอทักทวงแต#ประการใด
ขอเชิญเลขานายกฯ
เรียน ท#านนายกฯ และผูเขาประชุมทุกท#าน ผมขอรายงานการปฏิบัติงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1. เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีจํานวน 25 คน และจะทําการเปdดภาคเรียนปa
การศึกษาใหม#ในวันที่ 16 พ.ค.2562
2.เงินสะสมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเบิกจ#ายไดในกรณีของการพัฒนาผูเรียน แต#
ไม#สามารถเบิกจ#ายค#าซ#อมแซมอาคารสถานที่ได ซึ่งทางกองการศึกษาฯ และ
ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะไปเขารับการอบรมระหว#างวันที่ 1 – 3 ส.ค.2562
ของกรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่นซึ่งจะมีความชัดเจนถึงแนวทางการเบิก
จ#ายเงินสะสมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3. การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยกําหนดการตัดหญาในช#วงตนเดือน พ.ค.
2562
4. การประชาสัมพันธกิจกรรมต#างๆขององคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ซึ่ง
จะใชรถยนตส#วนกลาง (คันสีแดง) เปGนรถประชาสัมพันธ
5. การใชคําในพิธีการต#างๆ ใหถูกตอง เช#น คําว#า“นิมนตพระคุณท#าน” แต#ที่
พูดกันส#วนมากใชคําว#า “กราบนิมนตพระคุณเจา” ซึ่งเปGนการคําที่ผิด เพราะ
คําว#า “กราบนิมนตพระคุณเจา” ตองใชกับพระสมณะศักดิ์สูง เปGนตน

นายกฯ
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
นายกฯ

-8ขอเชิ ญ ทุ ก ท# า นร# ว มงานเลี้ ย งวั น เกษี ย ณตํ า แหน# ง ผู ใหญ# บ านของ นางสุ ภ า
กันตังกุล ผูใหญ#บานหมู#ที่ 1 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต#เวลา 18.00
น. เปGนตนไป ณ ลานเอนกประสงคหมู#ที่ 1 ตําบลกันตังใต
เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม#มี
เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมท#านใดมีเรื่องจะพูดคุยอีกหรือไม# เมื่อไม#มีผมขอขอบคุณทุกท#านที่เขา
ประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายธีระศักดิ์ หวอตะเห)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวอรพินท บุษบา)
ปลัดองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต

รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ อบต.กันตังใต
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562
เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสภาองค*การบริหารสวนตําบลกันตังใต
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
นายกิตติ กันตังกุล
นายทิภา คงนคร
นายวิรวัฒน หมาดหวา
นางสาวอรพินท บุษบา
นายป,ญญา แดหวา
นางสาวเรืองรัตน ขัตสากาญจน
นางฐิตารีย นิชรัตนกุล
นายสมพล อุปมัยรัตน
นางสาวโสมนัสสา จันทรดี
นางกาญจนา สาระบุตร

ตําแหนง
นายก อบต.กันตังใต
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 1
รองนายก อบต.กันตังใต คนที่ 2
ปลัด อบต.กันตังใต
รองปลัด อบต.กันตังใต
หัวหนาสํานักปลัด อบต.กันตังใต
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองช#าง
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ

ผูไมมาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายปรีชา นุ#นสุวรรณ

ตําแหนง
เลขานุการนายก อบต.กันตังใต

หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
1. นายธีระศักดิ์ หวอตะเห

ตําแหนง
นักจัดการงานทั่วไป

หมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
เมื่อมีผูมาประชุมครบองคประชุม นายกิตติ กันตังกุล นายกองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายกฯ
- นายพรเทพ เพชรนอย ปลั ดอําเภออาวุโสกันตั ง เขาโรงเรียนนายอําเภอเปG น
ระยะเวลา 5 เดื อน โดยนายอํ าเภอกั นตั งมอบให นายปรี ชา ถาวรประสิ ทธิ์
ปลัดอําเภอรักษาราชการแทน
- พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว#างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม
2562 ขอเชิญหัวหนาส#วนราชการ ผูบริหารองคกรปกครองส#วนทองถิ่น กํานัน
ผูใหญ# บาน ตลอดจนขาราชการ พนักงานส#วนทองถิ่น เขาร#วมงานพระราชพิ ธี
ดังกล#าวดวย
- กองทุนการออมแห#งชาติ (กอช.) ขอเนนย้ําประชาสัมพันธใหหาสมาชิกเพิ่มขึ้น
- กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ประจําเดือน พฤษภาคม 2562
พัฒนาปรับปรุงกําจัดวัชพืชหวยวังพลู (ทางลงก#อนถึงโคงรําวง) หมู#ที่ 3

ระเบียบวาระที่ 2
นายกฯ

นายกฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

-2- การบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยอําเภอกันตังมีผูสมัครจํานวน 9
คน ค#าใชจ#ายคนละ 3,000.-บาท
- โครงการผูว#าพาเขาวัดในวันธรรมสวนะโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงตนเปGน
พุทธมามกะที่สมบูรณและนอมนําหลักธรรมในการปฏิบัติหนาที่ สําหรับอําเภอ
กันตังกําหนดกิจกรรมโครงการดังกล#าวในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา
09.00 น. ณ วัดย#านซื่อ โดยแต#งกายชุดสุภาพสีขาว และนําปdnนโตไปดวย
- พิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 208 ปa ประจําปa 2562 ในวันที่ 7
พฤษภาคม 2562 ณ ศาลหลักเมืองตรัง หมู#ที่ 2 ตําบลควนธานี อําเภอกันตัง
- การประชุ ม ชี้ แ จงมาตรการลด คั ด แยกขยะมู ล ฝอยในหน# ว ยงานภาครั ฐ
จังหวัดตรัง ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอําเภอกันตัง
- การประดั บ ธงชาติ ไ ทย ธงตราสั ญ ลั ก ษณพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
พุทธศักราช 2562 และปZายไวนิลถวายพระพร โดยขอความร#วมมือหน#วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ดําเนินการประดับและติดตั้งดวย
- เรื่องการช#วยเหลือนําส#งผูป`วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใชยาเสพติด
(ผูป`วยจิตเวชยาเสพติด) นายกฯ ไดหารือใหหน#วยงานที่เกี่ยวของรวมกันทําแผน
ว#าเราจะมีวิธีการอย#างไร ใครเปGนเจาภาพ ซึ่งเจาหนาที่โรงพยาบาลกันตังกล#าวว#า
ผู ป` วยยาเสพติ ดมี 2 ประเภท คื อ เริ่ มฟ,n นเฟ• อน และไปรั กษาตั วแลวกลั บมา
เหมือนเดิม เมื่อส#งไปอีกโรงพยาบาลไม#รับ การนําส#งเปGนความเห็นของแพทยว#า
จะพาผูป` วยเขารั บการรั กษาที่ ใด ซึ่งนายอําเภอจะเรี ยกหั วหนาส# วนราชการที่
เกี่ยวของมาจัดทําแผนโดยเร็ว
- กลุ#มเกษตรกรที่เขาทําประโยชนในที่ดินของรัฐ (ทุ#งเทียวเห็ด) ซึ่งมีสิทธิไดรับ
สวัสดิการจากรัฐ เช#น การขอทําธุรกรรมทางการเงินจากธนาคาร ซึ่งไดมีการหารือ
แนวทางการช#วยเหลือจากรัฐว#า กรณีขอกูไดหรือไม#
- โครงการเจาะเลือดขององคการบริหารส#วนจังหวัดตรัง คณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแก#องคกรปกครองส#วนทองถิ่นใหสอบถามองคกรปกครองส#วนทองถิ่น
ว#ามีโครงการดังกล#าวหรือไม#ซึ่งองคการบริหารส#วนตําบลไม#สามารถดําเนินการได
เนื่องจากซ้ําซอนกับองคการบริหารส#วนจังหวัดตรัง
รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาส#วนราชการ อบต.กันตังใต
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
ตามรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาส#วนราชการภายใน อบต.
กันตังใต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ไดจัดส#งใหทุกท#านแลวนั้น โปรดได
ตรวจสอบความถูกตอง ผูเขาประชุมท#านใดจะขอแกไขรายงานการประชุมบาง
หรือไม# ขอเชิญครับ
เมื่อไม#มีถือว#าที่ประชุมใหการรับรอง
รับทราบ
เรื่องที่เสนอ (เพื่อทราบ)
3.1 รายงาน/แจงผลการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายใน อบต.กันตังใต
3.1.1 สํานักงานปลัด อบต.

นายกฯ
หัวหนาสํานักปลัด อบต.

นายกฯ
ที่ประชุม
นายกฯ
ผูอํานวยการกองคลัง

-3ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัด อบต.
เรียน นายกฯ รองนายกฯ ปลัด รองปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน สํานักงานปลัด
ขอแจงการปฏิบัติงาน ดังนี้
งานบริหารงานบุคคล
1. กําลังบันทึกขอมูลบุคลากรแห#งชาติ
2. แจงบันทึกขอตกลงประเมินครั้งที่ 2 (แจงทุกส#วนทุกกอง)
3. ทํ าหนั งสื อเชิ ญกลุ# มเปZ าหมาย “โครงการอาสาสมั ครประกั นภั ย ประจํ าปa
2562”
งานนโยบายและแผน
1. ประชุมประชาคมระดับตําบล
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช.เพื่อพิจารณาโครงการฯ
3. โอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ#ายประจําปa
งานบริหารทั่วไป
1. ขอเปdดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปa 2561 ระหว#างวันที่ 10 –
24 พฤษภาคม 2562
2. บันทึกขอมูลกลาง 8 ดาน
3. กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ประจําเดือน พฤษภาคม 2562
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ หวยวังพลู (ทางลงก#อนถึงโคงรําวง บานจุปะ)
หมู#ที่ 3
งานกฎหมายและคดี
1. เปd ดเขาใชงานระบบ ITA เพื่ อประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร# งใสในการ
ดําเนินงานของ อปท.และอนุมัติผูมีส#วนไดเสียภายใน จํานวน 39 คน และผูมีส#วน
ไดเสียภายนอก จํานวน 100 คน
งานปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. ส#งน้ําใหประชาชนตําบลกันตังใตที่รองขอ
และขอหารือการเขาร#วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่
6 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม# เวลา 15.30
น. การแต#งกายเครื่องแบบเต็มยศ
มอบหมายใหขาราชการส#วนทองถิ่นกองละ 2 คน รวมจํานวน 10 คน เขาร#วม
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
รับทราบ
3.1.2 กองคลัง
ขอเชิญผูอํานวยการกองคลัง
เรียน นายกฯ รองนายกฯ ปลัด รองปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองคลังขอแจง
การปฏิบัติงาน ดังนี้
1. แจงรายไดที่องคการบริหารส#วนตําบลกันตังใตจัดเก็บเองประมาณการที่มี
ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ภาษี บํ า รุ ง ทองถิ่ น และภาษี ปZ า ย ประมาณการไว
195,000.-บาท รั บ จริ ง วั น นี้ 165,492.36 บาท คาดว# า ในช# ว งสิ้ น
ปaงบประมาณน#าจะใกลเคียงกับประมาณการที่ตั้งไว

ที่ประชุม
นายกฯ
ผูอํานวยการกองช#าง

นายกฯ

-42. ขณะนี้มีรายรับจริงทุกหมวดที่เขามาจํานวน 2 ไตรมาส เปGนจํานวนเงิน
25,087,855.34 บาท
3. ประมาการรายจ# า ยที่ ตั้ ง ไว 32,000,000.-บาท ขณะนี้ จ# า ยไป
15,090,000.-บาท จ#ายไดอีกประมาณ 16,000,000.-บาท
4. ค#าตอบแทนการใชประโยชนในที่ดินของรัฐ จํานวน 70 ราย เก็บได 60 ราย
คาง 10 ราย ไดมีการดําเนินการติดตามอยู#
5. ค# าตอบแทนการอนุ ญาตการลุ กล้ํ าลํ าน้ํ า ทั้ งหมด 116 ราย ยกเวนตาม
กฎกระทรวง 62 ราย เก็บได 24 ราย คาง 30 ราย ไดมีการดําเนินการติดตาม
อยู#
6. การบันทึกขอมูลเจาของทรัพยสิน LTax 3000 ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแต#
วันที่ 1 มกราคม 2563 เปGนตนไป และจะมีการยกเลิกภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และภาษีปZาย โดยจะใชภาษี LTax 3000 ซึ่งขณะนี้ที่ดิน
ทุกแปลงในพื้ นตํ า บลกั นตั งใตมี จํา นวนทั้ งสิ้น 3,500 กว# า แปลง ไดบั น ทึ ก
ขอมูลแลว จํานวน 678 แปลง
รับทราบ
3.1.3 กองช#าง
ขอเชิญผูอํานวยการกองช#าง
เรียน นายกฯ รองนายกฯ ปลัด รองปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองช#างขอแจง
การปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานควบคุมอาคาร เดือนเมษายน 2562 ไม#มีผูขออนุญาตก#อรสราง
2. งานจั ด เก็ บ ขยะ ทางจั ง หวั ด แจงประชาสั ม พั น ธเรื่ อ งเพลง 3 อาสา ได
มอบหมายใหผูช#วยเจาพนักงานธุรการประชาสัมพันธในไลนแลว
3. การสมัคร อถล.จังหวัดแจงใหรับสมัคร อถล.รายใหม# วันนี้มีผูสมัครจํานวน
5 ราย และไดรายงานใหอํ า เภอทราบแลว เปZ า หมายของการสมั คร อถล.
ตองการใหได 100% ของจํานวนประชากรทั้งหมด
4. งานประมาณการและออกแบบ ตอนนี้รถกระเชาอยู#ในขั้นตอนการกําหนด
ราคากลางมีใบเสนอราคาเขามาแค#เพียง 1 ราย และสืบราคาภายนอก จํานวน
1 ราย และงานปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟ,ลทจากงบประมาณเหลือจ#าย ตอนนี้
อยู#ในขั้นตอนกําหนดขอบเขตงาน และงานรับรองแบบแปลนของขอบัญญัติ
ตอนนี้กําลังดํ าเนินการแกไขแบบแปลนเพื่อใหวิศวกรรับรองคงจะแลวเสร็ จ
ภายในอาทิตยนี้ และอาทิตยหนาที่นําไปใหวิศวกรรับรอง สําหรับงานจ#ายขาด
เงินสะสมตอนนี้ก็เขียนแบบแปลนและประมาณการอยู#ครับ
สําหรับกองช#างเรื่องการรับรองแบบแปลนมีป,ญหาทุก อบต.และใหกองช#าง
ประสานไปยังผูรับจางมาดําเนินการซ#อมแซมปรับปรุงเครื่องเสียงที่ติดตั้งใน
รถบรรทุกขยะ เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันจันทรที่ผ#านมารถบรรทุกขยะไปเร็วกว#าปกติ
ทํ าใหชาวบานไม# ไ ดนํ า ขยะมาวางหนาบาน เหตุ ผ ลที่ ใหติ ด ตั้ ง เครื่ องเสี ย งก็
เพราะใชเปdดเพลงในช#วงเวลาไปเก็บขยะเพื่อใหชาวบานไดรับรูว#ารถบรรทุกมา
เก็ บ ขยะแลว เมื่ อ เครื่ อ งเสี ย งไม# ส ามารถใชงานไดก็ ต องหาวิ ธี ก ารแกไขให
สามารถใชงานไดตามปกติ

ผูอํานวยการกองช#าง
นายกฯ

ที่ประชุม
นายกฯ
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ

นายกฯ

รองปลัด อบต.

-5ไดประสานไปยังผูรับจางแลวโดยใหนํารถบรรทุกขยะไปจอดทิ้งไวที่ราน ซึ่งรถ
ตองมีการใชงานทุกวันหากนําไปจอดทิ้งไวก็จะมีป,ญหาในการจัดเก็บขยะ
เมื่อมีรถบรรทุกขยะ 2 คัน ก็สามารถสลับกันใช คือ นํารถบรรทุกขยะไปจอด
ทิ้งไวที่ราน 1 คัน ใหซ#อมใหเสร็จเรียบรอยแลว รถอีก 1 คัน ก็จัดเก็บขยะไป
ลองสลับกันดูระหว#างรถบรรทุกขยะคันเล็กและคันใหญ# เมื่อรถคันใหญ#เขาซอย
ไม#ได ก็วิ่งคันเล็ก นําคันใหญ#จอดทิ้งไวที่ราน เมื่อใชคันเล็กก็ตองวิ่งจัดเก็บวันละ
2 เที่ ยว มอบผูอํานวยการกองช#า งหาวิธีการแกไข เพื่อใหเกิ ดประสิทธิภาพ
ต#อไป
รับทราบ
3.1.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอเชิญผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
เรียน นายกฯ รองนายกฯ ปลัด รองปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองการศึกษาฯ
ขอแจงการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ดําเนินการโครงการสนับสนุนการถือศีลอดในช#วงเดือนรอมฎอน ทําบันทึก
จัดซื้อจัดจางไปแลว รอส#งขาวสาร อาหารแหง ไดประสานทางรองวิรวัฒน เพื่อ
ขอความอนุเคราะหไปยังมัสยิดเพื่อจะนําขาวสาร อาหารแหงไปแจกเบื้องตน
ทราบว#าวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เปGนวันแรกของการถือศีลอด
2. กีฬาพระยารัษฎาเกมส ประจําปa 2562 องคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต
ไดจัดส#งกีฬาเขาร#วมทําการแข#งขัน จํานวน 5 ประเภท สําหรับประเภทกีฬาที่
ไม#จัดส#ง ประกอบดวย ตะกรอ วอลเลยบอลประชาชนหญิง มีนักกีฬาประมาณ
139 คน อยู#ในช#วงเขียนโครงการเสร็จแลวจะเสนอโครงการเพื่ออนุมัติต#อไป
3. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ#ายเพิ่มเติมรายการกีฬาพระยารัษฎา
เกมส ประจําปa 2562 เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู# จํานวน 95,000.-บาท
ไม#เพียงพอ
4. ประชาสัมพันธการปลูกตนไมจัดกิจกรรมการปลูกตนไมประจําปaของชาติใน
วันวิสาขบูชา ขอใหแต#ละกองนําตนไมมาคนละ 1 ตน เพื่อนํามาปลูกในวันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น.
5. การประเมินองคกรคุณธรรม ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรมผูบริหาร ซึ่ง
จะสอดคลองกับการประกาศองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใตเปGนองคการ
บริหารส#วนตําบล และการประเมินผูบริหาร
มอบหมายผู อํ า นวยการกองการศึ กษาฯ ไดประสานเจาหนาที่ เ พื่ อตั ด หญา
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับการเปdดภาคเรียน ขอทราบความคืบหนา
ว#าทางโรงเรียนบานเกาะเคี่ยม ไดส#งหนังสือมายังองคการบริหารส#วนตําบล
กันตังใตแลวยังขอฝากใหตามเรื่องดวย
เรียน นายกฯ รองนายกฯ ปลัด ผูอํานวยการกองกองและผูเขาประชุมทุกท#าน ผม
ขอเพิ่มเติมกีฬาพระยารัษฎาเกมส ประจําปa 2562 เราทราบงบประมาณแลวว#า
จํานวน 95,000.-บาท นักกีฬา จํานวน 139 คน เสื้อคงจะลดลงเพราะมีนักกีฬา
1 คน เล# น 3 ประเภท เพราะนั กกี ฬามี ไดชุ ดเดี ยว ขอหารื อในที่ ประชุ มเรื่ อง
ผูเขาร#วมในพิธีเปdดจะเชิญบุคคลภายนอกเขาร#วมดวยหรือไม# หรือเฉพาะนักกีฬา

-6หากเชิญบุคคลไปดวยเสื้อจะไม#เพียงพอ ขบวนพาเหรดมีการแต#งหนา แต#งตัวดวย
หรื อไม# เช# น การแต# งกายใหเหมื อนกั น อาจจะใชกางเกงวอรมที่ มี สี หรื อแบบ
เดียวกันหรือไม# ขอทราบรายละเอียดเพื่อที่กองการศึกษาฯ จะไดตั้งงบประมาณได
ถูกตอง เพราะงบประมาณ 95,000.-บาท ใชจ#ายอะไรมากนอยแค#ไหน เช#น
ค#าน้ํา อาหาร เปGนตน
นายกฯ
ขอใหกองการศึกษาจัดทําผังขบวนพาเหรดขององคการบริหารส#วนตําบลกันตัง
ใต สํา หรับ บุคคลภายนอกอาจจะเปGน กลุ#มสตรี กลุ#มบานเกาะเคี่ ยม โดยนํ า
สินคา OTOP ของตําบลกันตังใตไปโชว เมื่อเชิญบุคคลภายนอกเขาร#วมก็น#าจะ
มี เ สื้ อ มอบใหเขาไปเพื่ อเปG น ของขวั ญในฐานะที่ เ ขาอุ ทิศเวลามาใหองคการ
บริหารส#วนตําบลกันตังใต
ที่ประชุม
รับทราบ
3.1.5 กองสวัสดิการสังคม
นายกฯ
ขอเชิญผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน นายกฯ รองนายกฯ ปลัด รองปลัด และผูเขาประชุมทุกท#าน กองสวัสดิการ
สังคมขอแจงการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. จัดส#งรายชื่อแม#ดีเด#นใหอําเภอกันตังทราบแลว โดยส#งนางสุภา กันตังกุล
2. การจ#ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในวันศุกรที่ 3 พฤษภาคม 2562
3. จัดโครงการฝeกอาชีพในตําบลกันตังใตกลุ#มเปZาหมาย จํานวน 50 คน แยก
ประเภทเปGนประชาชนทั่วไปและผูพิการที่สามารถช#วยเหลือตัวเองได ขอฝาก
ประชาสัมพันธ กําหนดการจัดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
นายกฯ
มอบหมายนักพัฒนาชุมชนดําเนินการประสานกับญาติของนายลอบ ประชาชน
หมู#ที่ 2 ซึ่งเปGนผูดอยโอกาสทางสังคม แต#ยังไม#มีบัตรประจําตัวประชาชนและ
ยังไม#ไดรับเบี้ยยังชีพ เพื่อใหไดรับสิทธิ์จากทางราชการต#อไป
รับทราบ
ที่ประชุม
3.2 การซักซอม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย
3.2.1 รองปลัด อบต.
นายกฯ
ขอเชิญรองปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
ไม#มีเรื่องแจงครับ
3.2.2 ปลัด อบต.
นายกฯ
ขอเชิญปลัด อบต.
ปลัด อบต.
เรี ยน นายกฯ รองนายกฯ และผู เขาประชุ มทุกท# าน สํ าหรับปลั ดมี เรื่ องแจงให
ทราบ เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการขอเปdดประชุมสภา สมัยประชุ ม
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปa 2562 ระหว#างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2562
โดยมีวาระสําคัญคือ การเลือกรองประธานสภาฯ (กรณีแทนตําแหน#งที่ว#าง)
และขอยกเลิกมติที่ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปa 2562
ในการใหความเห็นชอบแผน เมื่อยกเลิกเสร็จก็พิจารณาขอความเห็นชอบร#าง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งผ#าน
การประชาคมครบถวนแลวในคราวประชุมเดียวกันค#ะ
รับทราบ
ที่ประชุม

-7ระเบียบวาระที่ 4
นายกฯ

ปลัด อบต.

นายกฯ

ที่ประชุม

เรื่องเพื่อพิจารณา
ขอหารือที่ประชุม จากมติที่ประชุมประชาคมตําบลครั้งล#าสุดไดใหความเห็นชอบ
1. การขอใชพื้นที่ เพื่ อดํา เนิ นโครงการอนุ รักษพัน ธุกรรมพืชอั นเนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ ฯ ไดพิ จ ารณาเห็ น ว# า พื้ น ที่ ป` า บริ เ วณโรงเรี ย นบานจุ ป ะมี ความ
เหมาะสมที่ จ ะดํ า เนิ น โครงการดั ง กล# า ว จึ ง มอบหมายใหผู อํ า นวยการกอง
สวัสดิการสังคมเปGนผูประสานงานและจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหใชพื้นที่
และแผนที่ที่จะขอใชไปยังโรงเรียนบานเกาะเคี่ยมต#อไป
2. การยกฐานะองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใตเปGน “เทศบาลตําบลกันตังใต”
ซึ่ งที่ ประชุ มประชาคมตํ าบลไดใหความเห็ นชอบแลวจะมี ขั้ นตอนดํ าเนิ นการ
อย#างไรต#อไป ขอเชิญปลัด
สําหรับขั้นตอนยกองคการบริหารส#วนตําบลเปGนเทศบาลตําบล
1. ขอความเห็นชอบจากสภาฯ (ผูบริหารตองจัดทําหลักการ เหตุผล)
2. ผูรับผิดชอบไปจัดทําแนวเขต แผนที่แนวเขต ใชขั้นตอนและระยะเวลานาน เขต
พื้นที่ติดต#อกับใครก็ตองใหเขาเซ็นยินยอมดวย
3. จัดทําประชาพิจารณ วิธีการอาจจะลงพื้นที่ไปยังแต#ละหมู#บาน หรือเชิญแต#ละ
หมู#บานมาทําประชาพิจารณ เสร็จแลวทํารูปเล#มประมาณ 20 กว#าเล#ม ส#งไปยัง
กระทรวงมหาดไทย และตองเดินทางไปชี้แจง ผูซึ่งตองไปชี้แจงประกอบดวย นายก
ปลัด ผูอํานวยการกองช#างหรือผูเกี่ยวของไปชี้แจงต#อผูแทนกระทรวงมหาดไทย
มติที่ประชุมประชาคมตําบลครั้งล#าสุดอาจจะเปGนการแจงใหทราบ แต#ไม#สามารถ
นํามาเปGนผลได
นายอําเภอกันตัง แจงว#าจังหวัดใหจัดหาบุคคลเปZาหมายเขาเฝZาทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ระหว#างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยอําเภอ
ละ จํานวน 1 คันรถบัส ซึ่ งในความเปGนจริงเปGนเรื่องยากที่จะใหแต#ละตําบลส# ง
ตัวแทนเขาร#วม เพราะมีป,ญหาเรื่องการเบิกจ#ายงบประมาณ เช#น การจางเหมารถ
เดินทางไป – กลับ เปGนตน ซึ่งอําเภอกันตังก็ไม#มีงบประมาณสําหรับเปGนค#าใชจ#าย
ดังกล#าว และนายอําเภอกันตังไดพิจารณาแลว จึงมอบหมายใหองคการบริหาร
ส#วนตําบลกันตังใต เปGนตัวแทนของอําเภอกันตัง จัดหาบุคคลเปZาหมาย จํานวน
34 คน ตลอดจนงบประมาณเพื่ อ เปG น ค# า ใชจ# า ยในการเดิ น ทางไปเขา
เฝZาทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร กําหนดการเบื้องตนคือ วันที่
4 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. รถบั สของแต# ละอํ าเภอตองเดิ นทางถึ ง
บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 หนาศาลากลางจังหวัดตรังหลังเก#า
เพื่อร#วมพิธีปล#อยขบวนรถของผูว#าราชการจังหวัดตรัง ซึ่งในเรื่องนี้ก็ไดมีหนังสือสั่ง
การเกี่ยวกับการยกเวนระเบียบต#างๆ ที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีไวแลว และสุดทาย
สรรพากรขอความอนุ เคราะหสํ ารวจขอมู ลบานรั งนกอีแอ# นในพื้ นที่ขององคกร
ปกครองส#วนทองถิ่น ขอใหผูเกี่ยวของดําเนินการดวย
รับทราบ

-8ระเบียบวาระที่ 5
นายกฯ

เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมท#านใดมีเรื่องจะพูดคุยอีกหรือไม# เมื่อไม#มีผมขอขอบคุณทุกท#านที่เขา
ประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม

เลิกประชุม เวลา 16.10 น.
(ลงชื่อ)

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายธีระศักดิ์ หวอตะเห)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวอรพินท บุษบา)
ปลัดองคการบริหารส#วนตําบลกันตังใต

