
รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการ อบต.กันตังใต� 
วันท่ี  17  กันยายน  2561 

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

 
ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายกิตติ  กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต�  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
3. นายวิรวัฒน�   หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  
4. นายปรีชา   นุ#นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�   
5. นางสาวอรพินท�  บุษบา ปลัด อบต.กันตังใต�  
6. นายป,ญญา  แดหวา รองปลัด อบต.กันตังใต�  
7. นางสาวเรืองรัตน�  ขัตสากาญจน� หัวหน�าสํานักปลัด อบต.กันตังใต�  
8. นางสาวสุลัดดา  กันตังกุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  รก.ผอ.กองคลัง 
9. นายปราโมทย�  แสงแก�ว นายช#างโยธาชํานาญงาน แทน ผอ.กองช#าง 

10. นางสาวโสมนัสสา  จันทร�ด ี ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ  
11. นายป,ญญา  สาครินทร� นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

 

ผู�ไม�มาประชุม - ไม�มี 
 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายธีระศักด์ิ  หวอตะเห นักจัดการงานท่ัวไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 เม่ือมีผู�มาประชุมครบองค�ประชุม นายกิตติ  กันตังกุล  นายกองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” ประจําเดือน กันยายน 
2561 ในวันท่ี 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ เกาะเนรมิต 
1.2 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค�การบริหารส#วนตําบล
มะนังยง อําเภอยะหยิ่ง จังหวัดป,ตตานี ซ่ึงเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ องค�การ
บริหารส#วนตําบลกันตังใต� เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2561 ขอขอบคุณทุกคนท่ีให�
ความร#วมมือในการจัดเตรียมความพร�อมด�านต#างๆ เปGนอย#างดี  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส#วนราชการ อบต.กันตัง
ใต� เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2561 

ประธาน ขอเชิญเลขานุการ 
หัวหน�าสํานักปลัด อบต. เนื่องจากสมุดรายงานการประชุม ได�มีการนําไปถ#ายเอกสารประกอบการประเมิน

ผู�บริหารองค�การ (ผู�บริหารองค�กรปกครองส#วนท�องถ่ิน) ซ่ึงการรับรองรายงาน 
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การประชุมขอให�มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล#าวในคราวประชุม
ครั้งถัดไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอ (เพ่ือทราบ/พิจารณา) 
 3.1 การติดตามผลการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายใน อบต.กันตังใต� ดังนี้ 
  3.1.1 สํานักงานปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญหัวหน�าสํานักปลัดฯ 
หัวหน�าสํานักปลัด อบต. เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สําหรับภาระงานของ

สํานักงานปลัดฯ มีดังนี้ 
 - เตรียมความพร�อมการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” 

ประจําเดือน กันยายน 2561 ในวันท่ี 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ 
เกาะเนรมิต 

 - เตรียมความพร�อมในการจัดส#งเอกสารไปต้ังเบิกจ#ายเงินโครงการอาหาร
ปลอดภัย และโครงการ TO BE NUMBER ONE ของตําบลสร�างสุข 5 ดี 

 - การประเมินผลการทดรองการปฏิบัติหน�าท่ีราชการในตําแหน#ง นิติกร ในรอบ 3 
เดือน  

 - สอบข�อเท็จจริงเรื่องทุนการศึกษา เศรษฐกิจชุมชน  ต้ังคณะกรรมการสอบวินัย 
ต้ังคณะกรรมการสอบละเมิด กรณีครุภัณฑ�สูญหาย ประกอบด�วย วิทยุสื่อสาร 
กล�องถ#ายรูป ต้ังคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงครุภัณฑ�สูญหาย และวิทยาลัยการ
อาชีพกันตังขอความอนุเคราะห�รถบรรทุกน้ํา เพ่ือไปล�างพ้ืนถนนภายในบริเวณ
วิทยาลัยฯ  

นายกฯ สําหรับเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับข�อกฎหมาย เช#น กรณีทุนการศึกษาของรองชัย ท่ีมีการ
ฟZองร�อง เรื่องการต้ังคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงกรณีเงินกู�เศรษฐกิจชุมชน  
ของหมู#ท่ี 6 ซ่ึงมีอยู# 2 ส#วน คือ ส#วนของผู�กู� และส#วนของเจ�าหน�าท่ีท่ีทําให�เรื่อง
ขาดอายุความ เพ่ือหาผู�รับผิดชอบในการนําเงินคืนคลังก็ขอให� เจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบดําเนินการในส#วนท่ีเก่ียวข�อง  สําหรับเรื่องให�ส#งเงินคืน กรณีจ#ายขาด
เงินสะสมผิดระเบียบ ซ่ึงได�มีหนังสือไปยังจังหวัดนานพอสมควร ก็ได�สอบถามไป
ยังหลายๆ ท#าน สรุปคือ ต�องรอหนังสือจากจังหวัดตอบกลับมา อบต.กันตังใต� ก็
ได�ดําเนินการตามข้ันตอน ไม#ถือเปGนการละเลยหรือบกพร#องต#อหน�าท่ี 

รก.ผู�อํานวยการกองคลัง ขออนุญาตนายกฯ ขณะนี้มีหนังสือจังหวัดผ#านมายังอําเภอซ่ึงถึงมา อบต.แล�ว 
จังหวัดขอเอกสารใหม#ท้ังหมด กําหนดส#งภายในวันท่ี 20 กันยายน 2561 ท่ียัง
ไม#จัดส#ง เพราะรอปลัดฯ ในการตรวจสอบความถูกต�องในเอกสาร ซ่ึงบางรายการ
มีการชี้แจงผ#านไปแล�ว ขณะนี้อยู#ระหว#างจัดเตรียมเอกสารส#งจังหวัดขอหนังสือ 
และจะจัดส#งภายในกําหนด 

นายกฯ สรุป คือ จังหวัดได�รับหนังสือกรณีการจ#ายขาดเงินสะสมผิดระเบียบ ของ อบต.
กันตังใต�แล�ว แต#เอกสารอาจจะสูญหาย จึงมีหนังสือมาขอเอกสารใหม#ท้ังหมด 
เม่ือเราได�ดําเนินการตามข้ันตอนก็ไม#ถือเปGนการละเลยหรือบกพร#องต#อหน�าท่ี 

นายกฯ ต#อไปเข�าสู#วาระ 3.1.2 กองคลัง 
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รก.ผู�อํานวยการกองคลัง  เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สําหรับกองคลัง มีดังนี้ 
 - ด�านจัดเก็บรายได� มีการลงพ้ืนท่ีจัดเก็บบริการค#าน้ําประปา และค#าบริการ

จัดเก็บขยะ 
- ด�านการเงิน รับวางฎีกาเบิกจ#ายเงินภายในวันท่ี 19 กันยายน 2561 เติมน้ํามัน
รถยนต� รถจักรยานยนต�ส#วนกลางภายในวันท่ี 24 กันยายน 2561 

 - ด�านการพัสดุได�แจ�งสอบถามไปยังทุกกองแล�ว กองช#าง มีวัสดุประปา วัสดุ
คอมพิวเตอร� ซ#อม CCTV ชุดควบคุมเสียงไร�สายท่ีเปGนครุภัณฑ� รถกระเช�าอยู#
ระหว#างการพิจารณาผลของคณะกรรมการ ซ#อมประปาบ�านนายเทิด กอง
การศึกษา เปGนวัสดุการศึกษา (สนามเด็กเล#น) สํานักงานปลัด มีการสํารวจความ
พึงพอใจ ขณะนี้บันทึกในระบบเสร็จเรียบร�อยแล�ว กองสวัสดิการสังคม จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ ติดต้ังเรียบร�อยแล�ว กองคลัง เรื่องแผนท่ีภาษีจะมีการก#อหนี้
ผูกพัน รอผู�รับเหมามาทําสัญญา ส#วนเอกสารท่ีจะจัดส#งจังหวัด จะดําเนินการให�
เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 20 กันยายน นี้ 

นายกฯ ต#อไปเข�าสู#วาระ 3.1.3 กองช#าง 
รก.ผู�อํานวยการกองช#าง เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สําหรับกองช#าง มีดังนี้ 
 ผมเปGนตัวแทนผู�อํานวยการกองช#าง เนื่องจาก ผอ.กองช#างลาครับ กองช#างมี

โครงการตามข�อบัญญัติท่ียังไม#ได�ดําเนินการอยู# 2 – 3 โครงการ 
รก.ผู�อํานวยการกองคลัง ของกองช#างโครงการท่ีรอทําสัญญาอยู#ก็มีโครงการก#อสร�างรางระบายน้ํา คสล.

ซอยต�นโด หมู#ท่ี 4  โครงการก#อสร�างรางระบาย คสล.น้ําซอยหัวทุ#ง หมู#ท่ี 5 
โครงการปรับปรุงคูระบายน้ํา ซอยบ�านออก – สะพานน้ําผึ้ง หมู#ท่ี 6 และโครงการ
ขุดลอกคูระบายน้ําริมถนนสายกันตังใต� – บางแรด หมู#ท่ี 1, หมู#ท่ี 6 สําหรับ
โครงการท่ีสําสัญญาแล�วและมีค#าปรับแล�วประกอบด�วย โครงการก#อสร�างราง
ระบายน้ํา คสล.ซอยต�นโด หมู#ท่ี 4  ปรับต้ังแต#วันท่ี 2 ก.ค.61 โครงการปรับปรุง
ถนนซอยอนามัย ซอย 1 หมู#ท่ี 4 สิ้นสุดสัญญา 17 ก.ย.61 โครงการปรับปรุง
พ้ืนท่ีถนนและลาน ซอยไทรงาม หมู#ท่ี 6 ปรับเม่ือวันท่ี 12 ส.ค.61 โครงการ
ปรับปรุงรางระบายน้ํา ซอยบ�านกลาง หมู# ท่ี 4 ปรับเม่ือวันท่ี 20 ส.ค.61 
โครงการปรับปรุงไหล#ทางริมถนนสายกันตังใต� – บางแรด (หน�าโรงเรียนบ�าน
กันตังใต�) ปรับ 17 ก.ย.61 และโครงการในข�อบัญญัติท่ีแก�ไขแบบแปลนก็มี 
โครงการก#อสร�างศาลาเอนกประสงค� เกาะเนรมิต หมู#ท่ี 1  และโครงการก#อสร�าง
ห�องน้ํา – ห�องส�วม สะพานท#าเทียบเรือมะตัง หมู#ท่ี 4  

รก.ผู�อํานวยการกองช#าง สําหรับขยะอันตรายผมได�ประสานไปยังรถขยะ (นายอรุณ จิตต�แก�ว) แล�ว ว#าให�
จัดหากระสอบเฉพาะเพ่ือจัดเก็บ และนํามานับจํานวนท่ี อบต.ก#อนส#งไปยังบ#อท้ิง
ขยะเทศบาลเมืองกันตัง 

นายกฯ สําหรับโครงการต#างๆ ท่ีทางกองช#าง และกองคลังได�แจ�งไปให�ทราบแล�วก็มีหลาย
โครงการท้ังท่ีเปGนโครงการในข�อบัญญัติ และโครงการจ#ายขาดเงินสะสม ขอเชิญ
รองปลัดฯ ในฐานะผู�กํากับดูกองช#าง ได�ชี้แจงว#าจะมีแนวทางการดําเนินการ
อย#างไร 

รองปลัด อบต. เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร และผู�เข�าประชุมทุกท#าน โครงการก#อสร�างราง
ระบายน้ํา คสล.ซอยต�นโด หมู#ท่ี 4 ผู�รับเหมาพร�อมเข�าดําเนินการ  
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ขณะนี้รอระบบน้ําข้ึน – ลง ซ่ึงเปGนป,ญหาในการก#อสร�าง รางระบายน้ําตะแกรง
เหล็กทราบว#าทางผู�รับจ�างอยู#ระหว#างดําเนินการเชื่อมตะแกรงเหล็กอยู# หมู#ท่ี 6 
โครงการขุดลอก ผมได�แจ�งและหารือไปยังนายกฯ ผ#านกองช#างไปแล�ว 
ว#า มีคานและกําแพงก้ันดินมาทับห�วย จะหาวิธีการแก�ป,ญหาดังกล#าวอย#างไร 
เพราะหากมีการขุดลอกไปแล�ว กําแพงก้ันดินเกิดการทรุดตัวลงมาใครจะ
รับผิดชอบอาจเกิดอันตรายและเกิดความเสียหายได� และโครงการหมู#ท่ี 6 อีก
โครงหนึ่ง พ้ืนท่ีด�านหลังเปGนป̀าพรุ เครื่องจักรกลลงไปทํางานยาก จากการลงไป
สํารวจพ้ืนท่ีพบว#าป̀าพรุมีความลึกถึงระดับเอว อาจเปGนไปได�ว#าจากการลงพ้ืนท่ี
สํารวจของกองช#างคงจะเปGนช#วงหน�าแล�ง ดูพ้ืนท่ีแล�วสามารถดําเนินการได� แต#ใน
วันท่ีผู�รับจ�างเข�าไปปฏิบัติงาน ปรากฏว#าไม#เครื่องจักรกลไม#สามารถเข�าไป
ดําเนินการได� ป,ญหาตามท่ีผมได�แจ�งให�ทราบว#า ถามว#าทําได�หรือไม# สามารถทํา
ได�แต#ต�องหาวิธีการดําเนินการหรือเพ่ิมเติมงบประมาณ แต#เม่ืองบประมาณเพียง
แค# 60,000.-บาท ผมคิดว#าเปGนการยากท่ีผู�รับจ�างจะดําเนินการได� แต#ต�องรอให�
สภาพพ้ืนท่ีเอ้ืออํานวยถึงจะเข�าไปดําเนินการ 

นายกฯ ต#อไปเข�าสู#วาระ 3.1.4 กองการศึกษา 
ผู�อํานวยการกองการศึกษา เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองการศึกษา เงิน

อุดหนุนครูสอนศาสนาอิสลามและจริยธรรมอยู#ข้ันตอนเบิกจ#ายแล�ว  ขออนุมัติ
จัดซ้ือวัสดุก#อสร�างสนามเด็กเล#นศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ฟุตบอลงานลอยกระทงปaนี้มี 
4 ทีม ประกอบด�วย ประเภทถ�วย ก. จํานวน 2 ทีม ประเภทถ�วย ข. จํานวน 1 
ทีม และประเภทเยาวชน จํานวน 1 ทีม เริ่มทําการแข#งขันต้ังแต#วันท่ี 19 ต.ค. – 
22 พ.ย. 61 

นายกฯ ต#อไปเข�าสู#วาระ 3.1.5 กองสวัสดิการสังคม 
รก.ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สําหรับกองการ

สวัสดิการสังคม ขณะนี้มีการปรับปรุงคําสั่งแต#งต้ังคณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนชุดใหม# เม่ือได�คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนชุดใหม#แล�ว ส#งให�
บ�านพักเด็กฯ จังหวัดตรังต#อไป สรุปผลโครงการของกองสวัสดิการสังคมแจ�งไปยัง
หน#วยงานต#างๆ ท่ีเก่ียวข�องทราบ เช#น อบต. สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย�จังหวัดตรัง และแจ�ง สปสช.ทราบ และยังมีอยู# 2 – 3 โครงการท่ี
ยังไม#แล�วเสร็จ การรับลงทะเบียนผู�สูงอายุได�จ#ายครบทุกเดือนแล�ว มีการ
เตรียมการปรับปรุงอายุของผู�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุแบบข้ันบันไดตามระเบียบ 
และตามระเบียบใหม# กรณีผู�สูงอายุนอกพ้ืนท่ีย�ายเข�ามาในพ้ืนท่ีตําบลกันตังใต� 
โดยมาลงทะเบียนเดือนกันยายน คนเก#ารับอยู#แล�วกันยายน พอถึงตุลาคม เราต�อง
จ#ายเงินให�เขา ไม#เหมือนเม่ือก#อนลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน ไปรับเบ้ียยังชีพใน
เดือนตุลาคมของปaถัดไป สําหรับการลงทะเบียนผู�สูงอายุรายใหม# ต�องเกิดก#อน
วันท่ี 2 ตุลาคม 2502 ซ่ึงจะรับเบ้ียยังชีพในปaงบประมาณ พ.ศ.2563  เปGน
ระเบียบใหม#ก็ศึกษารายละเอียดอยู# และโครงการตําบลสร�างสุขท่ีกองสวัสดิการ
สังคมรับผิดชอบ ได�มีการวางเบิกไปแล�วบางส#วน เหลืออีกประมาณ 2 รายการ ท่ี
อยู#ระหว#างการจัดทําเอกสารเพ่ือวางเบิกจ#ายกับอําเภอ และสุดท�ายเตรียมการ
ประชุมโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชฯ ซ่ึงได�ปรึกษาท#านปลัดถึงความเหมาะสม 
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ของบุคคลเพ่ือจะได�ออกคําสั่งแต#งต้ังต#อไป และถัดจากนั้นจะได�มีการประชุม
คณะกรรมการต#อไป โครงการทําความดีลดภัยสิ่งแวดล�อม ลดถุงพลาสติก ซ่ึงจะ
ทําปZายไวนิล รณรงค�ตามร�านค�าต#อไปครับ  
3.2 นโยบายการปฏิบัติงานของรองปลัด อบต.กันตังใต� 

นายกฯ    ขอเชิญรองปลัด อบต. 
รองปลัด อบต. เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร และผู� เข�าประชุมทุกท#าน จากการจัดทํา

ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 เม่ือดูแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ปaของ อบต.กันตังใต� ปรากฏว#าในปaงบ พ.ศ.2563 โครงการด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐานไม#มีในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปa และหากเรามีความจําเปGนต�องจ#าย
ขาดเงินสะสมแต#ไม#มีโครงการไว�ในแผนฯ ก็ไม#สามารถทําได� หรือหากเราต�องการ
เสนองบประมาณไปยังหน#วยงานต#างๆ แต#ไม#แผนโครงการบรรจุไว�ในแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน เราก็ไม#สามารถดําเนินการได�  จึงเสนอให�มีการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่
ปaฉบับเพ่ิมเติม  ขอฝากทางกองช#างจัดทําบันทึกข�อความผ#านปลัดฯ ถึงเรื่องการ
จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินเพ่ิมเติม  และหากมีการจัดทําโครงการด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐานก็ขอให�ลงพ้ืนท่ีสํารวจ เพ่ือความถูกต�องในการออกแบบ และประมาณ
ราคา สําหรับนโยบายท่ีมีการพูดคุยข�อระเบียบกฎหมาย การรับรองแบบแปลน
โครงการของวิศวกรหนังสือสั่งการก็ยังไม#ชัดเจนครับ    
3.3 นโยบายการปฏิบัติงานของปลัด อบต.กันตังใต� 

นายกฯ    ขอเชิญปลัด อบต. 
ปลัด อบต. เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร และผู�เข�าประชุมทุกท#าน ในฐานะผู�กํากับดูแล

ท้ัง 5 กองในส#วนราชการของ อบต.กันตังใต� ถือว#าเปGนเปGนหัวหน�าในระดับต�น
กลั่นกรองงานก#อนท่ีจะถึงนายกฯ เราปฏิบั ติงานมาถึงเดือนสุดท�ายของ
ปaงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการปฏิบัติงานภาพรวมดีข้ึนทุกปa แต#บางส#วนยังน#า
เปGนห#วงอยู# จึงขอเน�นย้ําไปยังกองต#างๆ 

 - กองสวัสดิการสังคม ท่ีการเราสมัครเปGนสมาชิกของโครงการอนุรักษ�พันธุ�พืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ในปaงบประมาณ พ.ศ.2561 ได�ต้ังงบประมาณไว�แต#ก็
ปล#อยให�ล#วงเลยมาถึงสิ้นปaงบประมาณ งบประมาณท่ีต้ังไว�ไม#ได�ใช�เลย เพ่ิงจะร#าง
คําสั่งแต#งต้ังคณะทํางานข้ึนมา แต#ในปaงบประมาณ 2562 ปลัดก็ทราบว#าไม#ได�
อยู#ในแผน เราก็เลยไม#สามารถต้ังงบประมาณในปa 2562 ได� ก็ได�พูดคุยกับ
รักษาการ ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ซ่ึงรักษาการ ผอ.กองสวัสดิการสังคม บอกว#า
ถึงไม#มีงบประมาณแต#เรามีการประชุม จริงๆ ปลัดฯ ก็ไม#สบายใจนะเผื่อว#าเราจะ
ไปหาพันธุ�อะไร คือครั้งแรกเราจะประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแนวทางว#าใน
พ้ืนท่ีตําบลกันตังใต� มีพันธุ�พืชท่ีสําคัญท่ีควรค#าแก#การอนุรักษ�ไว�ให�อยู#ในตําบลมีก่ี
ประเภท เช#น ประเภทพันธุ�ไม�ยืนต�น พันธุ�ป̀าชายเลน และพันธุ�ไม�สมุนไพร เรา
ต�องแยกหลักใหญ#ให�ได�ก#อนถึง เราประชุมเสร็จมีหลักการ เหตุผล ในการ
ดําเนินการครั้งต#อไปอาจต�องใช�งบประมาณแต#เราไม#ได�เข�าแผนไว�เปGนห#วง เพราะ
เราสมัครไปแล�วไม#สามารถถอนได� เราได�รหัสการทํางาน รหัสสมาชิกแล�ว มีชื่อ
ปรากฏอยู#ในกองงานส#วนพระองค�แล�ว เรื่องนี้ควรจะหยิบมาเปGนเรื่องสําคัญแต#
กลายเปGนว#าหลังจากนี้เราจะเดินต#อด�วยการประชุม แต#เปGนห#วงถ�าเราไปหาพันธุ� 



- 6 - 
 มาปลูก มาทําแปลง เราไม#มีงบประมาณเลยก็น#าเปGนห#วง เราพลาดตรงท่ีไม#ได�เข�า

แผนเอาไว� เลยไม#ได�ต้ังงบประมาณ พยายามทําครั้งแรกให�ได� ก็ขอให�รักษาฯ ไป
กําหนดวันประชุมมาเด๋ียวปลัดจะตรวจร#างคําสั่ง 

 - กองช#าง มีโครงการท่ีฟ,งจากรายงานแล�วมีโครงการท่ีไม#ได�ก#อหนี้ผูกพัน จํานวน 
2 โครงการ คือ โครงการสร�างห�องน้ํา-ส�วม ท#าเรือมะตัง และโครงการก#อสร�าง
อาคารในเกาะเนรมิต ซ่ึงตามระเบียบแล�วถ�าเรายังไม#ได�ก#อหนี้ผูกพันเงินนั้นจะตก
ไปเลยถ�าเราทําสัญญาไม#ทัน ไม#เหมือนกับเงินสะสมๆ ถ�าเราไม#ได�ก#อหนี้ผูกพันก็
สามารถยังอยู#ได�ถึงปaงบประมาณหน�ารวมวันจ#ายขาดหนึ่งปaงบประมาณ แล�วยังได�
อีกหนึ่งปaงบประมาณ แต#ข�อบัญญัติได�แค#ในปaงบประมาณ หลักการคือถ�าทําไม#
ทันแต#ก#อหนี้ผูกพันไว�ทันอํานาจการกันเงินเปGนของผู�บริหาร แต#ถ�าเราทําไม#ได�แต#
ไม#ได�ก#อหนี้ผูกพัน อํานาจการกันเงินเปGนของสภาฯ ถ�าเราไม#ได�ทําอะไรสักอย#าง
เงินนั้นก็ตกไป ขอฝากกองช#างให�รีบเสนอนายกฯ เพ่ือขอเปdดวิสามัญในการกันเงิน 
เพราะนี่คือทางออก 

 - การโอนงบประมาณ สํานักงานปลัดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปเพ่ิมเปGนค#า
น้ํามัน ซ่ึงรักษาการ ผอ.กองคลัง แจ�งแล�วว#าวันท่ี 24 กันยายน นี้เปGนวันสุดท�าย
การเติมน้ํามันก็ให�ถือปฏิบัติตามนั้น การโอนงบประมาณคงไม#มี กองใดจะโอนงบ
ถ�ามีก็รีบทําให�พร�อมกับสํานักงานปลัด 

 - กองคลัง ปลัดฯ ก็ยังไม#ได�อ#านรายละเอียดวิธีการเบิกค#าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ�างตาม พ.ร.บ.ตัวใหม# มันไม#เหมือนเดิม กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู#
เรื่อย การทําแผนก็ไม#ใช#เรื่องง#ายๆ ตามท่ีรองปลัดเสนอ ทุกอย#างจะมีข้ัน เราจะ
ลัดข้ันตอนไม#ได�เลย  

 - เรื่องงานคงค�างท่ีอยู#ในหน�าท่ีความรับผิดชอบท่ีปลัดก็มีส#วนเปGนคณะกรรมการ
เรื่องสอบข�อเท็จจริง เรื่องสอบละเมิด ก็มีหลายรายการตามท่ีหัวหน�าสํานักปลัดได�
รายงานมา ในส#วนท่ีน#าเปGนห#วง คือ การสอบครุภัณฑ�ท่ีสูญหาย ปลัดมาอยู#ท่ีนี่ 4 
ปa แล�ว ยังไม#สามารถจบเรื่องครุภัณฑ�ท่ีสูญหายประจําปa คาดว#าจะทํา คิดว#ามีช#อง
จะทํา แต#พอถึงเวลาถึงทางตันหมด เราคิดว#าจะรายงานเปGนชํารุดแต#ก็ติดอยู# พอ
ตอนหลังให�สูญหายแต#ปรากฏว#าเคยคิดว#าให�สูญหายหลายๆ ปa แล�วสอบไปว#าไม#มี
ตัวผู�รับผิดชอบแล�วแทงจําหน#ายเสนอนายกฯ ปรากฏว#าไม#สามารถแทงอย#างนั้น
เลย เพราะเราจะให�สูญหายโดยไม#สามารถหาผู�รับผิดชอบ อันนี้ไม#มีหน#วยงานไหน
ทํา แต#ระเบียบ หรือ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ�างตัวใหม#มากลับกลายเปGนว#าตัวเดิมท่ีเรา
คิดได�แต#ทําไม#ได�กลับกลายทําได�ข้ึนมา ตอนนี้ถ�าเราแทงชํารุดแล�วจําหน#ายมันจะ
จบไปเลยถ�าเราจําหน#ายโดยเฉพาะเจาะจงไม#ได�ประกาศให�มีผู�มายื่น แต#ไม#
สามารถทําอย#างนั้น เพราะปaท่ีแล�วเราได�รายงานว#าสูญหาย เอกสารอยู# สตง. 
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม#รู�ว#าจะจบอย#างไร ถ�าสอบทีละรายการหนึ่งปaก็ไม#จบ เราจะ
ทําอย#างไรเก่ียวกับเรื่องครุภัณฑ�ท่ีสูญหายเดิมท่ีได�ต้ังคณะกรรมการสอบละเมิด มี
กล�องถ#ายรูป วิทยุสื่อสาร อันนี้แยกเฉพาะออกมา ซ่ึง สตง.ตามเรื่องนี้อยู#และให�
ดําเนินการทางวินัยกับเจ�าหน�าท่ี เรื่องนี้เร#งรัดไม#ได� คณะกรรมการสอบสวนท้ัง 
อบต.มีอยู#ชุดเดียว ปลัดเปGนประธาน หัวหน�าสํานักปลัด นิติกร เรามีคิวก็ต�อง
ทยอยทําไปทีละเรื่อง เรื่องเศรษฐกิจชุมชนท่ีหลุดงวด 1 – 3 มีการประชุมไป 2  
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 ครั้งแล�ว การประชุมครั้งแรกหาว#าใครอยู#ในห�วงไหน ครั้งท่ีสองหาเอกสารท่ี

เก่ียวข�องแล�วเรียกสอบเพ่ิมเติม ขอฝากเรื่องการโอนงบประมาณในปaหน�านี่คือ
นโยบายของปลัดฯ ในฐานะเจ�าหน�าท่ีงบประมาณ ท่ีพูดข้ึนมาได�หยิบยกป,ญหาท่ี 
เกิดข้ึนว#า การคุมเงินของกองและการคุมเงินของกองคลังไม#ตรงกันหรือเกิดการ
ลืมตัด เวลาเสนอมายังเจ�าหน�าท่ีงบประมาณก็ขอใบคุมของกองคลังและเจ�าของ
งบประมาณตัดยอดให�ตรงกันเริ่มปaงบประมาณหน�า เพ่ือปZองกันความผิดพลาด 
- แจ�งข#าวสารเก่ียวกับการเลือกต้ัง เปGนท่ีแน#นอนว#าการเลือกต้ังใหญ#จะเกิดก#อน
การเลือกต้ังท�องถ่ิน การเลือกต้ัง ส.ส.ตามโรดแม็บ ในช#วงเดือนกุมภาพันธ� 2562 
เรามองเห็นว#าประเทศไทยจะมีการเลือกต้ังทุกระดับในปa 2562 ดังนั้น เราต�อง
ทันต#อข#าวสาร ขอฝากแค#นี้ค#ะ 

นายกฯ  3.4 นโยบายการปฏิบัติงานของนายก อบต.กันตังใต� 
 - สําหรับนายกฯ ก็ขอให�ทุกกองได�ถือปฏิบัตินโยบายการปฏิบัติงานของนายก 

คือ นโยบาย 4 ร. และการประกาศ อบต.คุณธรรมเปGนหลักปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี  

 - ข�าราชการส#วนท�องถ่ินรายใดมีความประสงค�ขอโอน (ย�าย) นายกฯ ก็มีความ
ยินดีก็ขอให�ทําเรื่องมา เพราะนายกฯ ไม#กีดกันอยู#แล�ว 

 - การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินเพ่ิมเติมของ อบต.กันตังใต� ขอฝากปลัดฯ ช#วยดู
เรื่องนี้ด�วย เพราะโครงการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานในปaงบประมาณ 2563 ไม#มี
เลย ก็ขอให�วางแผนการทํางานเพ่ือลงพ้ืนท่ีจัดทําประชาคมแผนเพ่ิมเติมด�วย  

 - การตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงท่ีติดต้ังภายใน อบต.กันตังใต� และติดต้ังในพ้ืนท่ี
หมู# ท่ี  4 ว#า มีสภาพพร�อมใช�งานหรือไม#  ก็ขอฝากหัวหน�าสํานักปลัดฯ 
ดําเนินการด�วย 

ปลัด อบต. ขอเสนอให�มีการฝeกซ�อมแผนการใช�ถังดับเพลิงเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือความพร�อม
ของอุปกรณ�และเจ�าหน�าท่ี 

นายกฯ ขอเชิญรองทิภา 
รองนายกฯ คนท่ี 1 เรียน ท#านนายกฯ และผู� เข�าประชุมทุกคน เรื่องการประปามีลูกหนี้ค�าง

พอสมควร แต#ก็มีการจัดเก็บเปGนประจํา  ผู�สูงอายุท่ีรับเบ้ียยังชีพต�องแสดงตน
ในเดือน ตุลาคม 2561  

นายกฯ ขอเชิญรองวิรวัฒน� 
รองนายกฯ คนท่ี 2 เรียน ท#านนายกฯ และผู�เข�าประชุมทุกคน ผมได�ประสานเรื่องครูสอนศาสนา

อิสลามและจริยธรรมก็เรียบร�อยแล�ว ชาวบ�านได�สอบถามเรื่องโครงการในพ้ืนท่ี 
ผมก็ได�อธิบายว#าโครงการได�ผ#านสภาฯ ไปแล�ว ขณะนี้อยู#ระหว#างดําเนินการ 
และป,ญหาในพ้ืนท่ี ชาวบ�านไม#เข�าใจว#าเม่ือเกิดป,ญหาต#างๆ ต�องแจ�ง อบต. ซ่ึง
ผมได�อธิบายไปแล�ว ว#าเรื่องใดเปGนเรื่องของผู�นําท�องท่ีท่ีต�องรับแจ�ง หรือ
รับผิดชอบ เรื่องใดเปGนเรื่องของ อบต.  

นายกฯ ขอเชิญเลขานุการนายกฯ 
เลขานุการนายกฯ เรียน ท#านนายกฯ และผู�เข�าประชุมทุกคน เรื่องเสียงไร�สายขณะนี้ก็อยู#ระหว#าง

การขออนุมัติจัดจ�างซ#อมบํารุงรักษา หากมีการดําเนินการแล�วเสร็จก็สามารถ
ประชาสัมพันธ�และจัดรายการ นายกฯ พบประชาชนได� 
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 และในฐานะประธานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันตังใต� จะมีการจัดประชุมใน

วันท่ี 20 กันยายน 2561 ก็มีเรื่องพิจารณา คือ ร#างแผนปฏิบัติงาน คําสั่ง
แต# ง ต้ังคณะกรรมการศูนย�  รายรับ รายจ#ายของศูนย� พัฒนาเ ด็กเล็ก
ปaงบประมาณ 2560 

นายกฯ ขอฝากเรื่องการปฏิบัติงานในปaงบประมาณ พ.ศ.2562 ของทุกกอง โดยให�
ปฏิบัติตามสูตร 3-6-3 ท่ีเคยพูดไว�ประจํา เพราะถ�าแต#ละกองมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานประจําปaไว�ว#าในแต#ละเดือนมีการจัดกิจกรรม/ โครงการไว�ก็
ทําให�เราปฏิบัติงานได�เร็วข้ึนและจะไม#มาหนักในช#วง 3 เดือนสุดท�ายของ
ปaงบประมาณ  วันนี้ใช�เวลามาพอสมควรแล�ว ขอขอบคุณท่ีท#านท่ีเข�าประชุมใน
วันนี้ ขอปdดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 12.20 น. 
 
 (ลงชื่อ)                               ผู�จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายธีระศักด์ิ  หวอตะเห) 
            นักจัดการงานท่ัวไป 
 
 
 (ลงชื่อ)                               ผู�จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวอรพินท�  บุษบา) 
 ปลัดองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการ อบต.กันตังใต� 
วันท่ี  1  ตุลาคม  2561 

เวลา  14.00 น. 
ณ  ห�องประชุมสภาองค*การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 

 
ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายกิตติ  กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต�  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
3. นายวิรวัฒน�   หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  
4. นายปรีชา   นุ#นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�   
5. นางสาวอรพินท�  บุษบา ปลัด อบต.กันตังใต�  
6. นายป,ญญา  แดหวา รองปลัด อบต.กันตังใต�  
7. นางสาวเรืองรัตน�  ขัตสากาญจน� หัวหน�าสํานักปลัด อบต.กันตังใต�  
8. นางสาวสุลัดดา  กันตังกุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  รก.ผอ.กองคลัง 
9. นายสมพล  อุปมัยรัตน� ผู�อํานวยการกองช#าง  

10. นางสาวโสมนัสสา  จันทร�ด ี ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ  
11. นายป,ญญา  สาครินทร� นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

 

ผู�ไม�มาประชุม - ไม�มี 
 

เริ่มประชุม เวลา 14.10 น. 
 เม่ือมีผู�มาประชุมครบองค�ประชุม นายกิตติ  กันตังกุล  นายกองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การเร#งรัดการเบิกจ#ายงบประมาณโครงการก#อสร�างอ#างเก็บน้ําห�วยลึก 
1.2 ผู�ว#าราชการจังหวัดตรังคนใหม# คือ นายลือชัย  เจริญทรัพย� และรองผู�ว#า 
ราชการจังหวัดตรัง ประกอบด�วย นางณิทฐา  แสวงทอง  และนายไพบูลย� โอมาก 
1.3 ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาล คือ การเลือก สว.และการเลือกต้ัง ส.ส. 
สําหรับการสรรหา สว.จะมีข้ึนภายในเดือน มกราคม 2562  
1.4 ผู�แสดงตน 1,600 คน   ธนาคารออมสินเปGนเจ�าภาพทอดกฐิน ณ วัดศรี
หราษฎร�ศรัทธ# จํานวน 2,000,000.-บาท 
1.5 การจัดพิธีวัน “ปdยมหาราช” ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ 
อาคารคอซิมบ้ีเทศบาลเมืองกันตัง โดย อบต.กันตังใต�จะบริจาคร#วมสมทบทุน 
“วันปdยะ” เพ่ือสมทบเข�ากองทุนเพ่ือใช� ในการมอบให� กับนักเรียนเปGน
ทุนการศึกษา จํานวน 1,000.-บาท 
1.6 อําเภอเคลื่อนท่ี...ยิ้ม ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ 
โรงเรียนบ�านเกาะเค่ียม  
1.7 ตลาดประชารัฐของตําบลกันตังใต� มีไม�กวาดดอกหญ�า โกปaf และข�าวสาร  
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1.8 นายอําเภอแจ�งตําบลสร�างสุข 5ดี งบประมาณ 500,000.-บาท ไม#สามารถ
ทําได� 200,000.-บาท 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส#วนราชการ อบต.กันตังใต�  
 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2561 
ประธาน ขอเชิญเลขาฯ 
นายปรีชา  นุ#นสุวรรณ ได�อ#านรายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส#วนราชการ อบต.กันตังใต�  
เลขานุการนายกฯ เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2561 ให�กับผู�เข�าประชุมทราบ 
ประธาน ตามท่ี เลขานุการนายกฯ ได�อ#านรายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�า

ส#วนราชการ อบต.กันตังใต� เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2561 ไม#ทราบว#ามีใครจะ
แก�ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมในครั้งดังกล#าวบ�าง เม่ือไม#มีถือว#าท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยไม#มีการแก�ไข 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอ (เพ่ือทราบ) 
 3.1 รายงาน/แจ�งผลการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายใน อบต.กันตังใต� 
  3.1.1 สํานักงานปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญหัวหน�าสํานักปลัดฯ 
หัวหน�าสํานักปลัดฯ เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สํานักงานปลัดฯ 

มีเรื่องแจ�งดังนี้ 
 1. จัดทําแผนดําเนินงานประจําปa 2562 
 2. แจ�งรายงานการติดตามผลการดําเนินโครงการประจําปaงบประมาณ พ.ศ.

2561 งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กันตังใต� 
 3. จัดทํารายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปa 2561 
 4. จัดทําสัญญาจ�างพนักงานจ�าง จํานวน 3 ตําแหน#ง  
 5. สอบข�อเท็จจริงครุภัณฑ�สูญหาย กับสอบข�อเท็จจริงทุนการศึกษา และสอบ

ข�อเท็จจริงโครงการเงินกู�เศรษฐกิจชุมชน (เงินขาดอายุความ จํานวน 3 งวด) 
 6. การลงตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงในพ้ืนท่ีหมู#ท่ี 4 
  3.1.2 กองคลัง 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองคลัง 
รก.ผู�อํานวยการกองคลัง เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สําหรับกองคลัง 

มีเรื่องแจ�งดังนี้ 
 ด�านการพัสดุ ดําเนินการ 
 ด�านการเงิน ดําเนินการตรวจสอบงบการเงินประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2561 

และมีการกันเงินก#อหนี้งบประมาณ จํานวน 3 รายการ ประกอบด�วย 
 1. เครื่องควบคุมเสียงไร�สาย จํานวน 100,000.-บาท 
 2. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี จํานวน 427,000.-บาท 
 3. ค#าจ�างเหมายาม  จํานวน  18,000.-บาท 
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 1 รายการ คือ โครงการก#อสร�างสนามเด็กเล#น 

ศพด. จํานวน 100,000.-บาท 
 และกันเงินไม#ก#อหนี้งบประมาณ จํานวน 3 รายการ ประกอบด�วย 
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 1. ก#อสร�างอาคารเอนกประสงค�เกาะเนรมิต หมู#ท่ี 1  จํานวน 200,000.-บาท 
 2. ก#อสร�างห�องน้ํา-ส�วม ท#าเทียบเรือมะตัง หมู#ท่ี 4 จํานวน 77,000.-บาท 
 3. โครงการปรับปรุงดัดแปลงรถ 6 ล�อ เปGนรถกระเช�า จํานวน 1,800,000.-

บาท 
นายกฯ การแต#งต้ังกรรมการผู�พิจารณาคุณสมบัติน#าจะเสนอผู�ท่ีมีคุณวุฒิในเรื่องนั้นๆ เปGน

กรรมการ 
  3.1.3 กองช#าง 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองช#าง 
ผู�อํานวยการกองช#าง เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองช#าง มีเรื่อง

แจ�งดังนี้ 
 1. งานควบคุมอาคาร กรณีบ�านนางราตรี หมู#ท่ี 6 ได�ดําเนินการจัดทําบันทึกเสนอ

งานกฎหมาย และได�ยกเลิกคําสั่งเดิม และออกคําสั่งใหม# 
 2. รถบรรทุก 6 ล�อ อยู#ระหว#างการซ#อมระบบไฟ 
 3. รถบรรทุกขยะคันเล็กซ#อมเสร็จแล�วได�มอบหมายให�พนักงานขับรถขยะไปรับ

รถและมาดําเนินการจัดเก็บขยะต#อไป 
 4. โครงการก#อสร�างถนนลาดยางแอสฟ,สก�ติก ถนนสายกันตังใต� – บางแรด ไปหมู#

ท่ี 5 งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 5,760,000.-บาท ได�ให�วิศวกรรับรองแบบ
แปลน 

 5. โครงการก#อสร�างอาคารอเนกประสงค�เกาะเนรมิต หมู#ท่ี 1 และโครงการ
ก#อสร�างห�องน้ํา-ส�วม หมู#ท่ี 2 ทางวิศวกรได�รับรองแบบแปลนแล�ว ขณะนี้อยู#
ระหว#างการดําเนินการขออนุมัติจัดจ�างตามระเบียบฯ  

  3.1.4 กองการศึกษาฯ 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ 
ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองการศึกษา มี

เรื่องแจ�งดังนี้ 
 1. จ�างเหมาบริการเจ�าหน�าท่ี จํานวน 1 คน เปGนระยะเวลา 2 เดือน 
 2. การส#งทีมนักกีฬาเข�าร#วมทําการแข#งขันกีฬาฟุตบอลลอยกระทงคัพ ประจําปa 

2561 จํานวน 4 ทีม ประกอบด�วย ประเภทถ�วย ก. จํานวน 2 ทีม ประเภทถ�วย 
ข. จํานวน 1 ทีม และประเภทเยาวชน จํานวน 1 ทีม 

 3. การก#อสร�างสนามเด็กเล#นสร�างป,ญญาอยู#ระหว#างการดําเนินการเบิกจ#าย 
ปลัด อบต. ขอฝากเรื่องการวางแผนในการโครงการก#อสร�างสนามเด็กเล#นสร�างป,ญญาด�วย 
นายกฯ  3.1.5 กองสวัสดิการสังคม 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
รก.ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองสวัสดิการ

สังคม มีเรื่องแจ�งดังนี้ 
 1. การจ#ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ประจําเดือน ตุลาคม 2561 จะจ#ายในวันท่ี 10 

ต.ค. 2561 
 2. จัดทํารายงานโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชให�อําเภอทราบ 
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 3. จัดทําเอกสารเพ่ือส#งเบิกเงินตามโครงการตําบลสร�างสุข 5 ดี ของกองเสร็จ

เรียบร�อยทุกโครงการแล�ว 
 4. สํานักงาน พม.จ.ตรัง แจ�งให�ชะลอการรับลงทะเบียนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก

เกิดประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว�ก#อน 
 3.2 การซักซ�อม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย 
  3.2.1 รองปลัด อบต. 
ประธาน ขอเชิญรองปลัดฯ 
รองปลัดฯ เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สําหรับผมก็มี

เรื่องแจ�งให�ทราบเก่ียวกับเรื่องผังเมืองรวมจังหวัดตรังซ่ึงเรื่องนี้เปGนเรื่องใหม#ท่ี
ผลกระทบต#อพ่ีน�องประชาชนในการก#อสร�างอาคาร จึงขอให�นายกฯ ได�มีหนังสือ
เชิญประชุมผู�นําฝ`ายปกครองท�องท่ี ผู�นําท�องถ่ิน เข�าประชุมเพ่ือรับทราบถึง
กระบวนการและข้ันตอนในการปฏิบัติงานของผู�เก่ียวข�องต#อไป ขอบคุณครับ 

  3.2.2 ปลัด อบต. 
ประธาน ขอเชิญปลัดฯ 
ปลัด อบต. เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหารและผู�เข�าประชุมทุกท#าน สําหรับปลัดฯ ก็มี

เรื่องแจ�งให�ทราบ 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปa 2561 ได�ดําเนินการตรวจสอบ

พัสดุประจําปa ตามระเบียบพัสดุ และในส#วนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ข�อเท็จจริง ได�ตรวจสอบครุภัณฑ�สูญหายในปaงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว#ามี
ครุภัณฑ�สูญหาย 600 กว#ารายการ ซ่ึงในส#วนของพัสดุหรือครุภัณฑ�ท่ีชํารุด
หรือสูญหาย จะใช�ระเบียบพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจงในการดําเนินการ 

 2. การบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน� กรณีของ นางราตรี ภาวจิตรานนท� หมู#ท่ี 6 
เรื่องนี้อําเภอกันตังร#วมกับองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต�เปGนผู�ดูแลและ
ต�องรายงานผลการดําเนินการให�อําเภอทราบภายใน 30 วัน 
 3. การประกวดราคารถบรรทุก 6 ล�อ ดัดแปลงสภาพเปGนรถกระเช�า มี
คณะกรรมการ 3 ฝ`าย ประกอบด�วย คณะกรรมการร#างขอบเขตการจ�าง 
คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ และคณะกรรมการพิจารณาผล ซ่ึงเปGนไป
ตามระเบียบพัสดุ ในส#วนของการประกวดราคารถบรรทุก 6 ล�อ ดัดแปลง
สภาพเปGนรถกระเช�า จะต�องมีการคีย�ข�อมูลลงในระบบ e-bidding ซ่ึงในการ
ดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผล ก็ได�สรุปแล�วว#าการกําหนด
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ�ไม#เปGนไปตามประกาศของ อบต.กันตังใต� ซ่ึงปลัด
มองว#าเราต�องยึดประกาศ อบต.กันตังใต�เปGนหลัก เม่ือผลการพิจารณาเสร็จสิ้น
แล�ว ในข้ันตอนหรือกระบวนการต#อจากนี้ คือ การเริ่มต�นกระบวนการใหม#  
4. การเบิกจ#ายค#าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ซ่ึงได�มีหนังสือสั่งการจากกรมบัญชีกลาง ซ่ึงมีการกําหนด
อัตราการเบิกจ#ายค#าตอบแทนอยู# ว#าบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซ้ือจ�างด�านใด
จะได�อัตราค#าตอบแทนเท#าไหร# 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - ไม#มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายกฯ  กิจกรรมการป,nนจักรยานขององค�การบริหารส#วนตําบลเกาะลิบง ในวันท่ี 13 -

14 ตุลาคม 2561 โดยเริ่มต�นจากบริเวณหน�าศาลากลางจังหวัดตรัง (หลัง
เก#า) สิ้นสุด ณ เกาะลิบง 

เลขานุการนายกฯ แจ�งการแต#งต้ังคณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันตังใต� (กรณีแทน
ตําแหน#งท่ีว#าง) ปรากฏว#าท่ีประชุมสภา อบต.กันตังใต� ได�มีมติพิจารณา
คัดเลือก นายนพดล  เสียงแก�ว  สมาชิกสภา อบต.กันตังใต� หมู#ท่ี 1 ร#วมเปGน
คณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันตังใต� แทนตําแหน#งท่ีว#าง  

นายกฯ ท#านใดมีเรื่องจะแจ�งอีกหรือไม#  เม่ือไม#มี วันนี้ใช�เวลามาพอสมควรแล�ว 
ขอขอบคุณท่ีท#านท่ีเข�าประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 16.20 น. 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู�จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสาวเรืองรัตน�  ขัตสากาญจน�) 
         หัวหน�าสํานักปลัด อบต.กันตังใต� 
 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวอรพินท�  บุษบา) 
      ปลัดองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการ อบต.กันตังใต� 
วันท่ี  16  ตุลาคม  2561 

เวลา  15.00 น. 
ณ  ห�องประชุมสภาองค*การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 

 
ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายกิตติ  กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต�  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
3. นายวิรวัฒน�   หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  
4. นายปรีชา   นุ#นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�   
5. นางสาวอรพินท�  บุษบา ปลัด อบต.กันตังใต�  
6. นางสาวเรืองรัตน�  ขัตสากาญจน� หัวหน�าสํานักปลัด อบต.กันตังใต�  
7. นางสาวสุลัดดา  กันตังกุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  รก.ผอ.กองคลัง 
8. นางสาวโสมนัสสา  จันทร�ด ี ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ  
9. นายป,ญญา  สาครินทร� นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

 
ผู�ไม�มาประชุม  
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 

1. นายป,ญญา  แดหวา รองปลัด อบต.กันตังใต�  
2. นายสมพล  อุปมัยรัตน� ผู�อํานวยการกองช#าง ไปราชการ 

 

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

1. นายธีระศักด์ิ   หวอตะเห นักจัดการงานท่ัวไป   
 
เริ่มประชุม เวลา 15.05 น. 
 เม่ือมีผู�มาประชุมครบองค�ประชุม นายกิตติ  กันตังกุล  นายกองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1.1 อําเภอกําหนดออกหน#วยบริการอําเภอ...ยิ้มเคลื่อนท่ี ครั้งท่ี 1 ประจําปa 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ต้ังแต#เวลา 09.00 น. เปGนต�น
ไป ณ โรงเรียนบ�านเกาะเค่ียม เพ่ือนํางานบริการของรัฐออกให�บริการประชาชนและ
เพ่ือสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว#างหน#วยงานของรัฐกับผู�นําท�องท่ี ผู�นําท�องถ่ิน   
1.2 กําหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” ประจําเดือน 
ตุลาคม 2561  ในวันจันทร� ท่ี 22 ตุลาคม  2561 เวลา 10.00 น. โดยพร�อมกัน 
ณ บริเวณริมเข่ือนสะพานเกาะเค่ียม – แตะหรํา หมู#ท่ี 4 ตําบลกันตังใต� โดยแต#ง
กายชุดจิตอาสา เสื้อสีเหลือง  
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1.3 การปฏิบัติงานในหน�าท่ีราชการขององค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� โดย
ขอเน�นย้ําให�พนักงานส#วนตําบล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ทุกคน ได�
ตระหนักถึงหน�าท่ีความรับผิดชอบ โดยถือปฏิบัติอย#างเคร#งครัด  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส#วนราชการ อบต.กันตังใต� 
เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 

นายกฯ เรื่องท่ีเสนอ (เพ่ือทราบ) 
 3.1 รายงาน/แจ�งผลการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายใน อบต.กันตังใต�

 3.1.1 สํานักงานปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญหัวหน�าสํานักปลัดฯ 
หัวหน�าสํานักปลัดฯ เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สํานักงานปลัดฯ 

ขอแจ�งรายงานผลการปฏิบัติงานรอบวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 ดังนี้ 
 งานนโยบายและแผน 
 1. จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปa 2562 
 2. ติดตามรายงานผลการดําเนินโครงการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต.กันตังใต� ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2561 
 3. ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาของ อบต.

กันตังใต� ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2561 
 งานบริหารท่ัวไป 
 1. กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” ประจําเดือน ตุลาคม 2561 วัน

จันทร�ท่ี 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณริมเข่ือนสะพานเกาะ
เค่ียม – แตะหรํา หมู#ท่ี 4 

 2. เข�าร#วมพิธีวัน “ปdยมหาราช” วันท่ี 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ 
อาคารคอซิมบ้ีเทศบาลเมืองกันตัง โดยแต#งกายเครื่องแบบปกติขาว หรือ
เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว 

 3. รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล�ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 

 งานบริหารงานบุคคล 
 1. จัดทํารายงานการประชุมเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 2. ตรวจสอบพัสดุประจําปa 2561 
 งานกฎหมายและคดี 
 1. การประเมินคุณธรรมและความโปร#งใสในการดําเนินงานของ อปท.ประจําปa

งบประมาณ พ.ศ.2561 ผ#านระบบ ITAS 
 2. นัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข�อเท็จจริง เงินยืมทดรองทุนการศึกษา 

และเศรษฐกิจชุมชนหมู#ท่ี 6 วันท่ี 25 ตุลาคม 2561 
 3. สอบข�อเท็จจริงครุภัณฑ�สูญหาย (กล�องถ#ายรูป) 
 งานปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1. รายงานผลการตรวจถังดับเพลิง จํานวน 9 จุด ดังนี้ 
 - สถานท่ีติดต้ัง อบต.กันตังใต� ผลการตรวจปกติ 001 
 - สถานท่ีติดต้ัง บริเวณหน�าบ�านนายเสริม หมู#ท่ี 4 ผลการตรวจปกติ 002 
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 - สถานท่ีติดต้ัง บริเวณร�านกาแฟฉูไวท� หมู#ท่ี 4 ผลการตรวจปกติ 003 
    - สถานท่ีติดต้ัง บริเวณหน�าราม หมู#ท่ี 4 ผลการตรวจปกติ 004 
    - สถานท่ีติดต้ัง บริเวณซอยต�นโด หมู#ท่ี 4 ผลการตรวจปกติ 005 

- สถานท่ีติดต้ัง บริเวณหน�าบ�านนายไสหนุนอาบีดีน อิดท่ิง หมู#ท่ี 4 ผลการตรวจ
ปกติ 006 
- สถานท่ีติดต้ัง บริเวณหน�ามัสยิดซ็นตอตุ�นวะห�ดะ (ท#าเสม็ด) หมู#ท่ี 4 ผลการ
ตรวจใช�การไม#ได� จํานวน 1 ถัง เนื่องจากใช�ในการดับเพลิงกรณีเกิดเหตุการณ�ไฟ
ไหม�หม�อแปลงไฟฟZาของมัสยิดฯ เม่ือประมาณเดือน กันยายน 2561 007 
- สถานท่ีติดต้ัง บริเวณซอยดงูเห#า หมู#ท่ี 4 เนื่องจากจุดเดิมมีการซ#อมแซมบ�าน 
จึงได�ย�ายจุดในการติดต้ังถังดับเพลิง เปGน บริเวณหน�าบ�านนายธีรวัฒน� ศรียาภัย 
หมู#ท่ี 3 ผลการตรวจปกติ 008 
- สถานท่ีติดต้ัง บริเวณศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันตังใต� หมู#ท่ี 3 ผลการตรวจ
ปกติ 

  3.1.2 กองคลัง 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองคลัง 
รก.ผู�อํานวยการกองคลัง เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด  หัวหน�าสํานักฯ ผู�อํานวยการกองและผู�เข�า

ประชุมทุกท#าน สําหรับกองคลัง ขอแจ�งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 งานจัดเก็บรายได� 
 1. ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ค#าน้ํา ค#าขยะ ค#าภาษี 3 ประเภท 
 2. จัดเตรียมสําเนาใบเสร็จให�สํานักงานการตรวจเงินแผ#นดินนครศรีธรรมราช 
 งานการเงินและบัญชี 
 1. จ#ายเช็คให�ห�างร�านต#างๆ 
 2. รับฎีกาและเขียนเช็ค 
 3. รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา เมษายน – ตุลาคม 2561 
 4. จัดทําแผนดําเนินงานประจําปa 2562 
 5. จัดทํารายงานควบคุมภายในปa 2560 
 6. เตรียมข�อมูล ITA ให�นิติกร 
 งานพัสดุ 
 1. สรุปการใช�น้ํามันเชื่อเพลิง ปa 2561 
 2. จัดทําสรุปกําหนดการใช�และเบิกจ#ายน้ํามันเชื้อเพลิง 
 3. ประกาศร#างประกวดการทําถนนงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให�วิจารณ�สิ้นสุด 17 

ตุลาคม 2561 
 4. การตรวจสอบพัสดุประจําปa 2561 
 5. จัดทํารายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�างปa 2561 
 3.1.3 กองช#าง 
นายกฯ กองช#างไม#มีผู�เข�าประชุม ต#อไปขอเชิญกองการศึกษาฯ 
  3.1.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ 
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ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด  หัวหน�าสํานักฯ ผู�อํานวยการกองและผู�เข�า

ประชุมทุกท#าน สําหรับกองการศึกษา ขอแจ�งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. จัดทํารายงานควบคุมภายในปa 2561 และ 2. ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ�างตาม
โครงการส#งทีมกีฬาของ อบต.ไปทําการแข#งขันกีฬาภายนอก (ฟุตบอลประเพณี
ลอยกระทง ปa 2561)  

นายกฯ ขอสอบถามผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ เรื่องสนามเด็กเล#นสร�างป,ญญาของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก กรณีท่ีมีการขุดสระแล�วไปกระทบท#อประปาแตกจะทํา
อย#างไร แล�วสระท่ีขุดต้ังไว�มีการวางแผนการทํางานไว�หรือไม#ว#าข้ันตอนต#อไป
จะทําอะไรต#อไป 

ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ เรียน ท#านนายกฯ กรณีท่ีมีการขุดสระแล�วไปกระทบท#อประปาแตกก็ต�องซ#อม
ให�อยู#ในสภาพปกติ ส#วนสระท่ีขุดต้ังไว�ข้ันตอนต#อไปจะทําอย#าไรนั้น ก็ต�องรอ
ช#าง เพราะตอนนี้ช#างไปอบรม หลังจากท่ีช#างกลับมาก็จะดําเนินการต#อไป 
เพราะช#างเปGนผู�เขียนแบบแปลนการก#อสร�าง  

  3.1.5 กองสวัสดิการสังคม 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
รก.ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด  หัวหน�าสํานักฯ ผู�อํานวยการกองและผู�เข�า

ประชุมทุกท#าน กองสวัสดิการสังคม ขอแจ�งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปaงบประมาณ 2562  
 2. การจ#ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุของหมู#ท่ี 1, 2 และหมู#ท่ี 6 กรณีจ#ายเงินสด ก็ได�

มีการแจ�งไปยังผู�รับเบ้ียยังชีพว#าในปaงบประมาณ พ.ศ.2562 นายกฯ มี
นโยบายให�โอนเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุของหมู#ท่ี 1, 2 และหมู#ท่ี 6 กรณีจ#ายเงินสด 
ให�โอนเข�าบัญชีท้ังหมด  คงไว�กรณีจ#ายเงิน เฉพาะหมู#ท่ี 3, 4 และหมู#ท่ี 5 เหตุ
เพราะพ้ืนท่ีอยู#ห#างไกลจากธนาคาร 

 3.  การรับลงทะเบียนผู� รับเ บ้ียยังชีพผู�สูงอายุ  ต้ังแต# เ ดือน ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2561 รับเงินในปaงบประมาณ 2563 

 4. เตรียมข�อมูล ITA 
 5. จัดทําฐานข�อมูลผู�ป`วยติดเตียงในพ้ืนท่ีตําบลกันตังใต� ซ่ึงคาดว#าอีกไม#นานคง

แล�วเสร็จ 
นายกฯ เรื่องการจัดเก็บเงินสวัสดิการชุมชน ขอให�จัดส#งเจ�าหน�าท่ีไปบริการรับเงิน

สวัสดิการชุมชนในคราวการประชุมประจําเดือนของหมู#บ�านด�วย เพราะเรื่องนี้
ทางหมู#บ�านมองว#าเปGนการผลักภาระให�หมู#บ�าน ท้ังๆ ท่ีเปGนเรื่องของ อบต. 
ขอให�ไปประสานผู�ใหญ#บ�านว#าแต#ละหมู#มีการประชุมประจําเดือนของหมู#บ�าน
ในวันไหน เพ่ือความสะดวกในการลงพ้ืนท่ี 

 3.2 การซักซ�อม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย 
  3.2.1 รองปลัด อบต. 
นายกฯ เนื่องจากรองปลัดฯ ไม#อยู# ต#อไปเข�าสู#วาระการประชุมข�อ 3.2.2  
  3.2.2 ปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญปลัดฯ 
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ปลัดฯ เรียน  ท#านนายกฯ  รองนายกฯ  เลขาฯ  และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สําหรับปลัดฯ 

ก็มีเรื่องแจ�ง ดังนี้ 
 1. การจัดทําควบคุมภายในของหน#วยงาน ขอความร#วมมือทุกกองได�จัดทํา
และรวบรวมป,ญหา/ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในเรื่องต#างๆ ท่ีมองเห็นว#า
เปGนความเสี่ยง และดําเนินการจัดส#งไปยังสํานักงานปลัดฯ เพ่ือจักได�ส#งรายงาน
ไปยังหน#วยงานท่ีเก่ียวข�องต#อไป 

 2. การจัดเก็บข�อมูล ITAS ขอความร#วมมือทุกกองดําเนินการจัดทําและรวบรวม
ส#งให�นิติกร เพ่ือจักได�ดําเนินการใส#วนท่ีเก่ียวข�องต#อไป 

 3. การตรวจสอบข�อเท็จจริงเรื่องทุนการศึกษา คณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงได�
สอบไป 2 ครั้งแล�ว ขณะนี้อยู#ระหว#างการจัดหาเอกสารเพ่ิมเติม ซ่ึงต�องใช�
ระยะเวลาในการดําเนินการ ไม#สามารถเร#งรีบจนเกินเหตุได� 

 4. โครงการเงินกู�เศรษฐกิจชุมชนกรณีกลุ#มราย นายปกครอง สุวรรณโชติ ซ่ึงทราบ
กันแล�วว#าคดีได�ขาดอายุความไปจํานวน 3 งวด ซ่ึงเรื่องนี้ต�องมาไล#เรียงความรับ
ผิดว#าผู�คุมลูกหนี้ในช#วงนั้นเปGนใครท่ีรับผิดชอบ 

 5. การตรวจสอบข�อเท็จจริงกรณีพัสดุครุภัณฑ�สูญหายปa 2561 ยังคงค�างอยู#ไม#
แล�วเสร็จ ทางคณะกรรมการก็พยายามดําเนินการอยู#มิได�ปล#อยปละละเลย ซ่ึง
เรื่องนี้ต�องมีการสอบลึกถึงตัวบุคคลและเอกสารท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงได�ใช�ระยะเวลา
พอสมควร เพราะในแต#ละวันก็มีเรื่องต#างๆ เข�ามามากมาย แต#ก็จะต�องดําเนินการ
ให�แล�วเสร็จ 

นายกฯ สําหรับนายกฯ ก็ขอฝากเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณรายจ#ายประจําปa
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขอให�ใช�สูตร 3-6-3 คือ การจัดเตรียมแผนการ
ดําเนินงาน, ดําเนินการตามแผนงาน, สรุปผลการดําเนินงาน สําหรับ กองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.กันตังใต� ก็ขอให�มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวาง
แผนการดําเนินงานประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 ด�วย เพ่ือให�การขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานเปGนไปอย#างมีประสิทธิภาพ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การจัดกิจกรรมส#งท�ายปaเก#าต�อนรับปaใหม# 2562 
นายกฯ สําหรับการจัดกิจกรรมส#งท�ายปaเก#าต�อนรับปaใหม# 2562 ในครั้งนี้ จะมีการ

จัดการแข#งขันกีฬาสี แบ#งเปGน 4 สี โดยมีคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส#วนตําบล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง ผู�นําท�องท่ี และกลุ#มองค�กรภาคประชาชน 
เข�าร#วมกิจกรรม ประเภทกีฬา ประกอบด�วย กีฬาเปตอง, วอลเลย�บอล และการ
แข#งขันกีฬาเรือพาย นายกฯ คิดว#าน#าจะจัดบนเกาะเนรมิต ในวันเสาร�ท่ี 15 
ธันวาคม 2561 ต้ังแต#เวลา 08.30 น. เปGนต�นไป ซ่ึงเรืองนี้จะมีการประชุม
พนักงานท้ังหมดเพ่ือสอบถามความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายกฯ - วันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ขอเชิญทุกท#านเข�าร#วมกิจกรรมลากเรือพระของ

สํานักสงฆ�กันตังใต� 
 - วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2561 กําหนดการทอดกฐินสามัคคีของสํานักสงฆ�

กันตังใต�  



- 6 - 
 - วันนี้เวลา 16.00 น. ขอเชิญคณะผู�บริหาร เข�าร#วมกิจกรรมการปลูกข�าว

แปลงสาธิตของวิทยาลัยการอาชีพกันตังโดยพร�อมเพรียงกัน 
รองนายกฯ คนท่ี 2 เรียน ท#านนายกฯ และผู�เข�าประชุมทุกท#าน ผมได�ประสานยังผู�จัดการทีมกีฬา

ฟุตบอลงานลอยกระทงแล�วว#าให�จัดทําและส#งเอกสารการสมัครให�เรียบร�อย 
และได�ทําความเข�าใจกับผู�จัดการทีมกีฬาฟุตบอลแล�วว#า ในการลงทําการ
แข#งขัน เม่ือมีเจ�าหน�าท่ีของ อบต.ไปทําการถ#ายภาพก็ขอให�ความร#วมมือด�วย 
เพ่ือจะนํามาประกอบเอกสารการเบิกจ#าย และสุดท�ายเรื่องการก#อสร�าง
โครงการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานของ อบต.กันตังใต� ซ่ึงขณะนี้มีหลายโครงการ 
เช#น โครงการก#อสร�างรางระบายน้ํา คสล.หมู#ท่ี 4 ชาวบ�านในพ้ืนท่ีสอบถามว#า
โครงการท่ีผ#านสภาฯ ทําไมบางโครงการถึงยังไม#ดําเนินการ บางโครงการทําไม
ถึงล#าช�า ผมก็ตอบไปว#าโครงการท่ีผ#านสภาฯ ไปทราบว#าได�ดําเนินการกันเงินไว�
แล�ว และบางโครงการผู�รับเหมาก็ได�ทําสัญญาจ�างแต#ยังไม#ได�เข�าไปดําเนินการ 
และป,ญหาอีกอย#างหนึ่งก็คือ สมาชิกสภา อบต.ไม#ลงพ้ืนท่ีของตัวเองชาวบ�าน
ฝากถามมา  

นายกฯ - ขอขยายความกรณีของผู�รับเหมา ทาง อบต.ก็ได�ให�โอกาสเขาไปทํา เม่ือให�
โอกาสแล�วเขาไม#ดําเนินการก็มีค#าปรับ เม่ือมีค#าปรับแล�วยังไม#ดําเนินการก็ต�อง
แจ�งละท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ และสําหรับในปaงบประมาณ พ.ศ.
2562 ก็ต�องพิจารณากันใหม# 

 - การเชียร�กีฬาฟุตบอลงานลอยกระทงคัพ ประจําปa พ.ศ.2561 ขอให�คณะ
ผู�บริหาร พนักงาน เจ�าหน�าท่ี ของ อบต.กันตังใต� ทุกคน ได�ไปเชียร�กีฬา
ฟุตบอล โดยเฉพาะอย#างยิ่ง วันไหนท่ีมีทีมนักกีฬาฟุตบอลของตําบลกันตังใต�ไป
เข�าร#วมทําการแข#งขันก็ขอให�ไปเชียร�ทีมกีฬา เพ่ือขวัญและกําลังใจของนักกีฬา 
โดยไม#ต�องขออนุญาตแต#อย#างใด 

นายกฯ ไม#ทราบว#าท่ีประชุมมีเรื่องท่ีพูดคุยอีกหรือไม# เม่ือไม#มีขอขอบคุณทุกท#านท่ีเข�า
ประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม 

 เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู�จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายธีระศักด์ิ   หวอตะเห) 
                 นักจัดการงานท่ัวไป 
 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวอรพินท�  บุษบา) 
      ปลัดองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� 
 
  
 
  



 
รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการ อบต.กันตังใต� 

วันท่ี  1  พฤศจิกายน  2561 
เวลา  14.00 น. 

ณ  ห�องประชุมสภาองค*การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 
 

ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายกิตติ  กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต�  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
3. นายวิรวัฒน�   หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  
4. นายปรีชา   นุ#นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�   
5. นางสาวอรพินท�  บุษบา ปลัด อบต.กันตังใต�  
6. นางสาวเรืองรัตน�  ขัตสากาญจน� หัวหน�าสํานักปลัด อบต.กันตังใต�  
7. นางสาวสุลัดดา  กันตังกุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  รก.ผอ.กองคลัง 
8. นายสมพล  อุปมัยรัตน� ผู�อํานวยการกองช#าง  
9. นางสาวโสมนัสสา  จันทร�ด ี ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ  

10. นายป,ญญา  สาครินทร� นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

 
ผู�ไม�มาประชุม  
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 

1. นายป,ญญา  แดหวา รองปลัด อบต.กันตังใต�  
 
ผู�เข�าร�วมประชุม  
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 

1. นายธีระศักด์ิ   หวอตะเห นักจัดการงานท่ัวไป   
 
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 เม่ือมีผู�มาประชุมครบองค�ประชุม นายกิตติ  กันตังกุล  นายกองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ผู�อํานวยการโรงพยาบาลกันตังท#านใหม# คือ  นายแพทย�สินเกียรติ พยุหเสนา 
รักษ� ซ่ึงย�ายมาจากโรงพยาบาลอําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  
1.2 การเข�าร#วมกิจกรรม “งานรัฐพิธี” โดยนายอําเภอกันตัง (นายพรชัย  สุขโสม) 
ได�กําชับให�หัวหน�าส#วนราชการระดับอําเภอ ผู�บริหารองค�กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
ตลอดจนข�าราชการ พนักงานส#วนตําบลและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ได�ให�ความสําคัญกับ
เรื่องดังกล#าวโดยเฉพาะการเข�าร#วมกิจกรรม “งานรัฐพิธี”  เพราะถือเปGนหน�าท่ีท่ี
ต�องถือปฏิบัติและแต#งกายให�เปGนไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ  
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1.3 นโยบายการปฏิบัติราชการของผู�ว#าราชการจังหวัดตรัง (นายลือชัย เจริญ
ทรัพย�)  ได�มอบนโยบายการปฏิบัติราชการของจังหวัดตรัง นโยบาย“3 ท.” คือ 
“ทําทันที” โดยเน�นย้ําเรื่อง 
   - การแก�ป,ญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�องประชาชน 
   - การแก�ไขป,ญหายาเสพติด และ 
   - การดูแลสิ่งแวดล�อม เรื่อง การบริหารจัดการขยะ  
1.4 กิจกรรม “จิตอาสาเราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” ซ่ึงอําเภอเน�นย้ําเรื่องการแต#ง
กายของจิตอาสา เพราะ หมวก ผ�าพันคอ ถือเปGนสิ่งของพระราชทาน เม่ือแต#งกาย
จิตอาสาไปปฏิบัติกิจกรรมแล�ว ห�ามถ#ายภาพท่ีแสดงท#าทางท่ีไม#เหมาะสมโพสลง
เฟสบุsค  ห�ามแต#งกายจิตอาสาเข�าสถานท่ีอโคจร  หรือสวมหมวกจิตอาสาไปทํา
กิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมจิตอาสา เปGนต�น ซ่ึงนายอําเภอได�กําชับให�แต#ละ
พ้ืนท่ีได�ประชุมซักซ�อมทําความเข�าใจกับจิตอาสาถึงแนวทางการปฏิบัติตนต#อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส#วนราชการ อบต.กันตังใต� 
เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 

นายกฯ ตามสําเนารายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส#วนราชการ อบต.กันตัง
ใต� เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 ท่ีได�ส#งให�ท#านแล�วนั้น โปรดได�ตรวจความถูกต�อง
ด�วย มีผู�ใดจะแก�ไขเพ่ิมเติมบ�างหรือไม#  

นายกฯ เม่ือไม#มีการแก�ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว#าท่ีประชุมให�การรับรอง 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
นายกฯ เรื่องท่ีเสนอ (เพ่ือทราบ) 
 3.1 รายงาน/แจ�งผลการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายใน อบต.กันตังใต�

 3.1.1 สํานักงานปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญหัวหน�าสํานักปลัดฯ 
หัวหน�าสํานักปลัดฯ เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สํานักงานปลัดฯ 

ขอแจ�งรายงานผลการปฏิบัติงานรอบวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ 
 งานนโยบายและแผน 
 1. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กันตังใต� ประชุมเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 

2561 เพ่ือซักซ�อมแนวทางการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท�องถ่ิน 

 2. รายงานผลโครงการท่ีได�รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ประจําปa 2561 

 3. ขอให�ส#งแผนงาน/ โครงการเพ่ือท่ีจะขอรับงบประมาณ พ.ศ.2562 กองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.กันตังใต� ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 

 4. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปaงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 

 งานกฎหมายและคดี 
 1. รายงานผลการจัดทําและติดต้ังปZายไวนิลการจัดกิจกรรมสร�างการรับรู�ด�าน

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพ่ืออํานวยความสะดวกและความเหลื่อมล้ําใน
สังคม 
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 2. การแจ�งประกาศกรมเจ�าท#าเรื่องการเฝZาระวังเรือประมงเข�าเทียบท#าและ

ประกาศกรมเจ�าท#าเรื่องรายชื่อท่ีถือว#าให�สูญหายถาวร 
 3. ขอยืมตัวเพ่ือเปGนคณะกรรมการสอบวินัยองค�การบริหารส#วนตําบลบางเปZา 

และองค�การบริหารส#วนตําบลบางหมาก 
 4. บันทึกกรณีร�องเรียนยืนยันให�รื้อถอนเสาส#งหรือแพร#สัญญาณ (เสาอากาศหรือ

เสาสถานี) บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
 5. ประชาสัมพันธ�สํารวจความพึงพอใจและไม#พึงพอใจต#อการให�บริหารศูนย�ดํารง

ธรรม กระทรวงมหาดไทยผ#าน Application Line  
 งานบริหารงานบุคคล 
 1. ประกาศรายชื่อพนักงานส#วนตําบลผู�มีผลการปฏิบัติราชการอยู#ในระดับดีเด#น 
 2. โอน (ย�าย) นายปราโมทย�  แสงแก�ว ตําแหน#ง นายช#างโยธาชํานาญงาน โอน 

(ย�าย) ไปดํารงตําแหน#งเดิม ณ องค�การบริหารส#วนตําบลบางเปZา 
 3. ขอให�ทุกส#วนราชการเสนอโครงการ/ กิจกรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งท่ี 1) ระหว#างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 
31 มีนาคม 2562 

 4. ขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัดตรัง กรณีพนักงานจ�างตามภารกิจ ราย
นางสาวกาญจนา จรุงสุจริตกุล ตําแหน#ง ครูผู�ดูแลเด็ก ขอลาออกจากราชการ 
เนื่องจาก สอบบรรจุและแต#งต้ังเปGนข�าราชการครู ตําแหน#งครูผู�ช#วย โรงเรียนบ�าน
ไชยภักดี อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยมีผลต้ังแต#วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 
เปGนต�นไป 

 งานป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - จัดทําปZายประชาสัมพันธ�โค�งอันตรายลดความเร็วโดยติดต้ังบริเวณโค�งรําวง  
นายกฯ ขอสอบถามเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (เพ่ิมเติม)  
นางสาวนงนุช  ด�วงเรือง เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน ตามหนังสือ 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง 

ซักซ�อมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส#วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2547 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ซ่ึงระเบียบดังกล#าว
มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 1. แก�ไขคําว#า “แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปa” เปGน “แผนพัฒนาท�องถ่ิน” และ 
“แผนพัฒนา” เปGน “แผนพัฒนาท�องถ่ิน” 

 2. แก�ไขวาระการดํารงตําแหน#งของสมาชิกสภาท�องถ่ิน จากอยู#ในตําแหน#งคราว
ละสองปa เปGนอยู#ในตําแหน#งคราวละสี่ปa  

 3. การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�เปGนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน
และประชาคมท�องถ่ิน 

 4. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินให�เปGนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ิน 
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 5. การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ี เก่ียวกับโครงการ

พระราชดํ าริ  งานพระราชพิธี  รั ฐ พิ ธี  นโยบายรั ฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให�เปGนอํานาจของผู�บริหารท�องถ่ิน 

 6. การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนใน
ท�องถ่ินทราบแก�ไขจากอย#างน�อยปaละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปa เปGนอย#างน�อยปaละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปa  

      และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 ข�อ 5 ซักซ�อมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินเพ่ือให�องค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินถือเปGนแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 4. โครงการพัฒนาและครุภัณฑ�ท่ีจะบรรจุอยู#ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน คือ โครงการ
พัฒนาและครุภัณฑ�ท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือให�การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน�ท่ีกําหนดไว� 

 5. ยกเลิกข�อความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 
5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 ข�อ 4 การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปa (พ.ศ.
2561 – 2564) ไปสู#การปฏิบัติและให�ใช�ข�อความต#อไปนี้แทน 

      “ข�อ 4 การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปa (พ.ศ.2561 – 2564) ไปสู#การปฏิบัติ 
ให�เปGนอํานาจของผู�บริหารท�องถ่ินในการแก�ไขปaท่ีจะดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท�องถ่ินให�มีความสอดคล�องกับสถานการณ�ใน
ป,จจุบัน” 

 6. ยกเลิกข�อความในหนังสือกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 1617 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 ข�อ 3 ด�านเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ปa รหัสคําตอบ ตค.025 แนวทางปฏิบัติ 2) และให�ใช�ข�อความต#อไปนี้
แทน 

      “2) มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณ
การราคาเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน ต�องให�สอดคล�องกับโครงการ ถูกต�องตามหลัก
วิชาการทางช#าง หลักของราคากลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร#งใสในการกําหนดราคากลางและ
ตรวจสอบได�ในเชิงประจักษ�” 

นายกฯ ท่ีได�สอบถามเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (เพ่ิมเติม) เพราะมีหนังสือเก่ียวกับ
การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซ่ึงเปGนงบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ สาระสําคัญคือเม่ือโครงการไม#ได�บรรจุอยู#ในแผนองค�การบริหารส#วน
ตําบลก็ไม#สามารถเสนอโครงการเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณได� ดังนั้น ขอ
ฝากเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (เพ่ิมเติม)  

นางสาวนงนุช  ด�วงเรือง สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (เพ่ิมเติม) คือแผนท่ีมีงบประมาณรองรับอยู# 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน แล�ว กรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน#วยงานภายนอกจะไปบรรจุอยู#ใน 

ผ.05  
นายกฯ ผู�อํานวยการกองช#างมีป,ญหาอะไรจะสอบถามหรือไม# 
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ผู�อํานวยการกองช#าง การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (เพ่ิมเติม) สามารถเพ่ิมเติมแผนได�ทุกช#วงหรือไม# แต#

ถ�าจะเพ่ิมครั้งเดียวหลายโครงการจะกระทบเปอร�เซ็นของแผนหรือไม# และจะถาม
ต#อว#า ตรวจสอบได�เชิงประจักษ� ต�องมี ปร.4 ปร.5 ด�วยหรือไม#ในกรณีของการท่ี
จะจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (เพ่ิมเติม) 

นางสาวนงนุช  ด�วงเรือง สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (เพ่ิมเติม) ถ�ามีการเพ่ิมเติมแผนตลอด จะมี 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน ความยุ#งยาก เพราะข้ันตอนไม#ได�จบท่ีผู�บริหาร แต#ต�องมีการจัดทําประชาคมด�วย

คือแผนท่ีมีงบประมาณรองรับอยู# ถ�าจะเพ่ิมครั้งเดียวหลายโครงการจะกระทบ
เปอร�เซ็นของแผนหรือไม# เรื่องนี้ไม#ต�องพูดถึงแล�วเพราะไม#ผ#านแน#นอน ส#วนการ
ตรวจสอบได�เชิงประจักษ� ต�องมี ปร.4 ปร.5 แนบด�วย เพราะราคาต�องตามหลัก
ราคากลางอยู#แล�ว  

ผู�อํานวยการกองช#าง ขอถามต#อว#าการย�ายปa เช#น เราจะทําในปa 2562 เราจะไปเอาแผนปa 2561 ได�
หรือไม# 

นายกฯ ขอฝากเรื่องนี้ให�นักวิเคราะห�นโยบายและแผนไปหารือว#ากระบวนการหรือการ
จัดทําแผนเพ่ิมเติมจะมีแนวทางการดําเนินการอย#างไร 

ท่ีประชุม รับทราบ 
  3.1.2 กองคลัง 
นายกฯ ขอเชิญรักษาการผู�อํานวยการกองคลัง 
รก.ผู�อํานวยการกองคลัง เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน  
 งานจัดเก็บรายได�  สรุปลูกหนี้ค�างปa 2561 ลงพ้ืนท่ีจัดเก็บค#าน้ํา ค#าขยะ 
 งานพัสดุ  ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างของแต#ละกองท่ีขออนุมัติ 
 งานการเงินและบัญชี  อยู#ระหว#างดําเนินการปdดงบการเงินปaงบประมาณ 2561 

และสําหรับในปaงบประมาณ พ.ศ.2562 ได�มีหนังสือกรณีองค�กรปกครองส#วน
ท�องถ่ิน ได�ปdดงบในระบบ e-LAAS 2 ปaงบประมาณติดต#อกัน ในปaงบประมาณ
ถัดไปให�ทําบัญชีในระบบ e-LAAS โดยไม#ต�องทําบัญชีแบบมืออีก โดยกองคลังจะ
จัดส#งหนังสือขอยกเลิกการทําบัญชีแบบมือไปยังกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

ท่ีประชุม รับทราบ 
  3.1.3 กองช#าง 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองช#าง 
ผู�อํานวยการกองช#าง เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สําหรับงาน

อาคาร  
  1. เรื่องของเสาสัญญาณโทรศัพท�พ้ืนท่ีหมู#ท่ี 1 กรณีท่ีมีการพิพาท โดยเม่ือวันท่ี 

30 ตุลาคม 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได�จัดส#งเจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ี
ตรวจสอบและรับฟ,งบรรยายสรุปถึงประเด็นและท่ีมาของป,ญหา โดยสรุปคือ 
เจ�าหน�าท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจะดําเนินการลงพ้ืนท่ีจัดเก็บข�อมูล
เปรียบเทียบเปGน 3 กลุ#ม คือ พ้ืนท่ีท่ีมีการติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท� หมู#ท่ี 1 
และหมู#ท่ี 4  และพ้ืนท่ีท่ีไม#มีการติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท� หมู#ท่ี 3 ซ่ึงจะนําผล
การศึกษามาเปรียบเทียบถึงผลกระทบด�านสุขภาพ และได�ขอฝากองค�การบริหาร
ส#วนตําบลกันตังใต� ได�ประสานไปยังสํานักงาน กสทช.นํากําลังส#งคลื่นสัญญาณ 
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 ของแต#ละเสาสัญญาณไปคํานวณด�านสุขภาพ ซ่ึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

จะรับประสานงานกับทางจังหวัดสงขลาเอง 
  2. กรณีสร�างโรงเรือนทับทางสาธารณะประโยชน�อันเปGนสาธารณสมบัติของ
แผ#นดิน ราย นางราตรี หมู#ท่ี 6 ได�สรุปข้ันตอนกระบวนการตามข�อระเบียบ 
กฎหมาย เสนอบันทึกไปยังนายกองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต�แล�ว 

   3. ติดตามผลการดําเนินการโครงการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานโดยสรุป โครงการ
รางระบายน้ํา คสล.แบบรางตัววี หมู#ท่ี 4  ดําเนินการไปแล�ว 60% โครงการฝาคู
ระบายน้ํา หมู#ท่ี 4 ดําเนินการไปแล�ว 70% และโครงการก#อสร�างคูระบายน้ํา หมู#
ท่ี 4 ดําเนินการไปแล�ว 80%  

ปลัด อบต. เสริมผู�อํานวยการกองช#าง กระบวนการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังท่ีได�
ลงพ้ืนท่ี เปGนเพราะองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต�เสนอไป เปGนการลงตาม
หน�าท่ีแต#ไม#ฟ,นธงว#าสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะจัดทําแบบสอบถามบุคคลท่ี
อาศัยอยู#ในรัศมี 100 – 200 เมตร เปGนความกังวลว#าชุมชนจะมีความแตกแยก 

นายกฯ ประเด็นของเรื่องนี้ผู�ร�องเสาสัญญาณมีความม่ันใจ กรณีของการก#อสร�างและ
กระบวนการติดต้ังเสาสัญญาณไม#เปGนไปตามระเบียบ ซ่ึงเรื่องใดก็แล�วแต#ท่ีมีการ
ก#อสร�างหรือมีการติดต้ังและมีผลกระทบกับชุมชน ต�องผ#านกระบวนการ
ประชาคมหมู#บ�านเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ ซ่ึงผู�ร�องได�ร�องในประเด็นของ
การจัดทําประชาพิจารณ� หรือการจัดทําประชาคมของหมู#บ�าน ผลออกมาเปGน
อย#างไรก็ต�องดูกันต#อไป 

  3.1.4 กองการศึกษาฯ 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ 
ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองการศึกษา

ของแจ�ง ดังนี้ 
  1. ขออนุมัติเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)  
  2. ผลการแข#งขันฟุตบอลลอยกระทงคัพในรอบแรก สรุป ประเภทเยาวชน 

ประเภทถ�วย ข. และประเภทถ�วย ก. (ทีมกันตังใต�) เข�ารอบสอง สําหรับประเภท
ถ�วย ก. (ทีมจุปะ FC) ตกรอบแรกแต#ไม#ตกชั้น 

  3. การก#อสร�างสนามเด็กเล#นสร�างป,ญญาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหาร
ส#วนตําบลกันตังใต� ได�ดําเนินการแล�วเสร็จ จํานวน 2 รายการ คงเหลือเฉพาะ
เชือกปaนป̀าย 

  4. นางสาวกาญจนา จรุงสุจริตกุล ตําแหน#ง ครูผู�ดูแลเด็ก ขอลาออกจากราชการ 
เนื่องจาก สอบบรรจุและแต#งต้ังเปGนข�าราชการครู ตําแหน#งครูผู�ช#วย โรงเรียนบ�าน
ไชยภักดี อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยมีผลต้ังแต#วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 
เปGนต�นไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
  3.1.5 กองสวัสดิการสังคม 
นายกฯ ขอเชิญรักษาการผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
รก.ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองสวัสดิการ

สังคมของแจ�งภารกิจในหน�าท่ี ดังนี้ 
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 1. จ#ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 (กรณีจ#ายเงินสด) ใน

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 ในพ้ืนท่ีหมู#ท่ี 3, หมู#ท่ี 4 และหมู#ท่ี 5 สําหรับพ้ืนท่ี
หมู#ท่ี 1, หมู#ท่ี 2 และหมู#ท่ี 6 ได�โอนเงินเข�าบัญชีผู�รับเบ้ียผู�สูงอายุ 

 2. รับลงทะเบียนผู�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุประจําเดือน พฤศจิกายน 2561  
 3. ส#งโครงการขลิปหนังอวัยวะเพศชายในเด็กเยาวชนมุสลิมตําบลกันตังใต� และ

โครงการเยี่ยมบ�านผู�ป̀วยติดเตียง เพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.กันตังใต�  

 4. ส#งเอกสารหลักฐานทางการเงินเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงท่ีพักอาศัยให�แก#คน
พิการให�สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดตรัง 

 5. ส#งรายงานจํานวนผู�ดูแลเด็กแรกเกิดท่ีมาแจ�งข�อมูลเพ่ิมเติม (แบบ ดร.02) 
ส#วนท่ี 1 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2561 ให�กับสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย�จังหวัดตรัง 

 6. ความคืบหน�าศูนย�ผู�สูงอายุ ทางกรรมการศูนย�จะนัดประชุมกันเองเพ่ือจะคิด
โครงการ และจะได�เสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กันตังใต� และความต�องการสถานท่ีต้ังศูนย�ฯ ณ โรงเรียนบ�านจุปะ ซ่ึงจะได�ทํา
รายงานการประชุมแนบหนังสือปะหน�าส#งผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านเกาะเค่ียม
ต#อไป 

 7. ส#งหนังสือขออนุมัติผู�ว#าราชการจังหวัดตรัง เพ่ือขอยกเว�นระเบียบฯ การจ#าย
เบ้ียยังชีพคนพิการ (ตกเบิกของปaงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 17 รายๆ ละ 
7,200.-บาท) 

 8. ส#งแบบสํารวจความต�องการจําหน#ายสลากกินแบ#งรัฐบาลของคนพิการ จํานวน 
4 ราย ให�กับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดตรัง 

นายกฯ ขอฝากเรื่องการสํารวจข�อมูลกลุ#มผู�สูงอายุ เช#น ประเภทผู�ป̀วยติดเตียง ผู�สูงอายุ
ติดสังคม เปGนต�น โดยให�แยกประเภทเปGนกลุ#มๆ เพ่ือเปGนฐานข�อมูลรองรับสังคม
ผู�สูงอายุในอนาคตอันใกล�  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.2 การซักซ�อม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย 
  3.2.1 รองปลัด อบต. 
  - ไม#มี 
  3.2.2 ปลัด อบต. 
นายกฯ เรียน นายก รองนายก เลขานุการ และผู�เข�าประชุมทุกคน สําหรับปลัดขอแจ�ง

1. เรื่องการปลดล็อคการโอนย�ายข�าราชการส#วนท�องถ่ิน สายงานผู�บริหาร ซ่ึง 
ก.กลาง ได�มีมติประชุมได�เห็นชอบในหลักการให�แก�ไขประกาศมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข�าราชการและพนักงานส#วนท�องถ่ิน
ให�ดํารงตําแหน#งสายงานผู�บริหาร/อํานวยการท�องถ่ิน  โดยให� “ปลดล็อค” ใน
กรณีท่ีมีการสรรหาแล�ว แต#ปรากฏว#าไม#มีผู�สอบได� หรือสอบได�แล�วหมดบัญชี 
แต#ยังมีอัตราว#างในตําแหน#งนั้นเหลือว#างอยู#อีก ก็ให� ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
แล�วแต#กรณี กําหนดเวลาให� อปท. สามารถรับโอนย�ายข�าราชการหรือพนักงาน
ส#วนท�องถ่ินในประเภทเดียวกัน ตําแหน#ง และระดับเดียวกันได� 
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โดยตําแหน#งท่ีว#างใหม#จะถูกสงวนเปGนตําแหน#งว#างสําหรับใช�ในการสอบสาย

บริหารในครั้งต#อไป ท่ีประชุมยังให�ความเห็นชอบในกรณีท่ี อปท. ใดมีตําแหน#ง
สายบริหารว#างใหม# ให�สามารถรับโอน ย�าย ข�าราชการส#วนท�องถ่ินได�ภายใน 

 60 วัน (ซ่ึงเดิมเคยกําหนด 150 วัน ขยายได�อีก 60 วัน) 
 2. การออกคําสั่งปรับปรุงโครสร�างองค�กรกลไกการปZองกันและปราบปรามยา

เสพติดระดับพ้ืนท่ี โดยศูนย�ปฏิบัติการปZองกันและปราบปรามยาเสพติด
องค�การบริหารส#วนตําบล องค�ประกอบ 

  1. นายกองค�การบริหารส#วนตําบล    ผู�อํานวยการ 
  2. รองนายกองค�การบริหารส#วนตําบล   รองผู�อํานวยการ 
  3. ผู�แทนฝ`ายปกครองอําเภอ    กรรมการ 
  4. ผู�แทนผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรในพ้ืนท่ี  กรรมการ 
  5. ผู�แทนสาธารณสุขอําเภอ    กรรมการ 
  6. ผู�แทนโรงพยาบาลของรัฐในพ้ืนท่ี (ถ�ามี)   กรรมการ 
  7. ผู�อํานวยการโรงพยาบาลส#งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ี กรรมการ 
  8. พัฒนากรผู�รับผิดชอบประจําตําบล   กรรมการ 
  9. ผู�แทนท�องถ่ินอําเภอ     กรรมการ 
  10. ผู�แทนผู�อํานวยการ สพฐ.ในพ้ืนท่ี   กรรมการ 
  11. ผู�บริหารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี (ถ�ามี)  กรรมการ 
  12. ผู�อํานวยการโรงเรียนมัธยมและขยายโอกาสในพ้ืนท่ี กรรมการ 
  13. กํานันท�องท่ี      กรรมการ 
  14. ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีนายก อบต.เห็นชอบ 3-5 คน   กรรมการ 

  15. ปลัด อบต.     กรรมการและ    
      เลขานุการ 

  16. ข�าราชการ อปท.ท่ีนายก อบต.มอบหมาย     กรรมการและ 
         ผู�ช#วยเลขานุการ  
 ขอฝากนายกฯ ว#าในการประชุมคณะกรรมการศูนย�ปฏิบัติการปZองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดอําเภอกันตัง ขอให�นายกฯ ได�สอบถามว#าในการออก
คําสั่งแต#งต้ังศูนย�ปฏิบัติการปZองกันและปราบปรามยาเสพติดองค�การบริหาร
ส#วนตําบล เปGนอํานาจของใครระหว#างนายอําเภอหรือ นายกองค�การบริหาร
ส#วนตําบล เพ่ือจะได�ดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯ และขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานต#อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1 การสํารวจข�อมูลบุคคลท่ีมีป,ญหาด�านจิตเวช 
นายกฯ ผมได�มีโอกาสเข�าไปประสานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดตรัง 

เก่ียวกับกรณีของผู�ป`วยด�านจิตเวช ซ่ึงพบว#าในพ้ืนท่ีตําบลกันตังใต�มีผู�ป̀วยด�านจิต
เวช จํานวน 5 ราย ท่ีปรากฏชัดเจน เช#น นายดล หมู#ท่ี 3, น�องอร หมู#ท่ี 2 และ
ผู�ชายวัยรุ#นหลังโรงเรียนบ�านกันตังใต�ท่ีเดินอยู#บนถนนตลอดเวลาทุกวัน เปGนต�น 
ซ่ึงมีแนวคิดว#าจะดูแลหรือช#วยเหลือผู�ป`วยด�านจิตเวชเหล#านี้ได�อย#างไร  
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 จึงมอบหมายให�กองสวัสดิการสังคมลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสภาพความเปGนอยู#ของ

ผู�ป̀วยด�านจิตเวชท้ัง 5 ราย เพ่ือจัดทําข�อมูลจัดส#งไปยังสํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดตรังหาแนวทางการช#วยเหลือต#อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายกฯ ขอเชิญรองนายกฯ คนท่ี 1 
รองนายกฯ คนท่ี 1 เรียน ท#านนายกฯ และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สําหรับผมเองก็ผมขอฝากเรื่องการ

ให�บริการประชาชนผู�มารับบริการ ณ องค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� เช#น การ
ขอหนังสือ หรือหนังสือรับรองจากองค�การบริหารส#วนตําบล ไม#ว#าจะเปGนของกอง
สวัสดิการสังคม หรือกองอ่ืนๆ ถ�าหากไม#ขัดต#อข�อระเบียบ กฎหมายทางราชการ 
และอยู#ในอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส#วนตําบลก็ดําเนินการออกให�ไป อย#า
ปล#อยให�ผู�มาติดต#อต�องเดินทางมาหลายครั้งหลายคราวซ่ึงเปGนการเสียเวลา หาก
นายกฯ อยู#ก็ให�เสนอนายกฯ ลงนามในหนังสือ หากนายกฯ ไม#อยู# ก็ให�รองนายกฯ 
หรือปลัด ลงนามในหนังสือก็ขอฝากเพียงแค#นี้ 

นายกฯ ขอเชิญรองนายกฯ คนท่ี 2 
รองนายกฯ คนท่ี 2 เรียน ท#านนายกฯ และผู�เข�าประชุมทุกท#าน ขอฝากผู�อํานวยการกองช#าง ทาง

สมาชิกสภาฯ หมู#ท่ี 3  ขอฝากเรื่องเอกสารสํารวจพ้ืนท่ีถนนซอยบ�านตก หมู#ท่ี 3 
ขอให�กองช#างได�ดําเนินการโดยเร#งด#วนครับ 

นายกฯ ขอเชิญเลขานุการนายกฯ 
เลขานุการนายกฯ เรียน ท#านนายกฯ และผู�เข�าประชุมทุกท#าน ผมเองก็มีเรื่องจะขอแจ�งให�ทราบ

เก่ียวกับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ตามท่ีศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กได�รับงบประมาณก#อสร�างสนามสร�างป,ญญา ซ่ึงขณะนี้การก#อสร�างสระน้ํา
ทารก, สระน้ําอินจันทร�เสร็จเรียบร�อยแล�ว และอยู#ระหว#างดําเนินการก#อสร�างเสา
ปaนป̀ายสไปเดอร�แมน คาดว#าภายในอาทิตย�นี้การก#อสร�างจะดําเนินการแล�วเสร็จ 
ขอขอบคุณทุกท#านท่ีให�ความร#วมมือในการก#อสร�างสนามสร�างป,ญญาในครั้งนี้ 

นายกฯ ตามท่ีเลขานายกฯ ได�แจ�งให�ทราบนั้น นายกฯ ก็ต�องขอขอบคุณทุกท#านท่ีได�สละ
เวลาช#วยกันก#อสร�างสนามสร�างป,ญญาแล�วเสร็จทุกประการ และนายกฯ จะจัดทํา
ประกาศเกียรติคุณติดไว� ณ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเปGนเกียรติประวัติให�กับผู�ท่ี
ช#วยกันก#อสร�างสนามสร�างป,ญญาในครั้งนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
นายกฯ สําหรับเร่ืองอ่ืนๆ นายกฯ ขอฝากเร่ืองที่ประมงอําเภอกันตังแจ�ง ให�ผู�ที่ประกอบอาชีพ

ประมงไปลงทะเบียน โดยขอให�สํานักงานปลัดฯ ได�ประสานไปยังประมงอําเภอกันตัง 
เพื่อให�มาชี้แจงทําความเข�าใจเร่ืองดังกล#าวกับพี่น�องประชาชนในพื้นที่ในวันประชุม
ประจําเดือนของหมู#บ�านต#อไป ไม#ทราบว#าที่ประชุมท#านใดมีเร่ืองจะพูดคุยอีกหรือไม# 
เม่ือไม#มีผมขอขอบคุณทุกท#านที่เข�าประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
 
(ลงชื่อ)                               ผู�จัดบันทึกรายงานการประชุม      (ลงชื่อ)                                ผู�ตรวจรายงานการประชุม               
        (นายธีระศักดิ์   หวอตะเห)                                                   (นางสาวอรพินท�  บุษบา)     
            นักจัดการงานทั่วไป                                               ปลัดองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต�  



รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการ อบต.กันตังใต� 
วันท่ี  19  พฤศจิกายน  2561 

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

 
ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายกิตติ  กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต�  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
3. นายวิรวัฒน�   หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  
4. นายปรีชา   นุ#นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�   
5. นางสาวอรพินท�  บุษบา ปลัด อบต.กันตังใต�  
6. นายป,ญญา  แดหวา รองปลัด อบต.กันตังใต�  
7. นางสาวเรืองรัตน�  ขัตสากาญจน� หัวหน�าสํานักปลัด อบต.กันตังใต�  
8. นางสาวสุลัดดา  กันตังกุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  รก.ผอ.กองคลัง 
9. นายสมพล  อุปมัยรัตน� ผู�อํานวยการกองช#าง  

10. นางสาวโสมนัสสา  จันทร�ด ี ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ  
11. นายป,ญญา  สาครินทร� นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

 

ผู�ไม�มาประชุม - ไม�มี 
 

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

1. นายธีระศักด์ิ   หวอตะเห นักจัดการงานท่ัวไป   
 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 เม่ือมีผู�มาประชุมครบองค�ประชุม นายกิตติ  กันตังกุล  นายกองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การมอบประกาศเกียรติคุณให�แก#องค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินท่ีผ#านการ
ประเมินประสิทธิภาพขององค�กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ประจําปa 2561 ซ่ึง
องค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ได�เข�ารับประกาศเกียรติคุณดังกล#าว โดยได�
คะแนนรวม 5 ด�าน เฉลี่ยร�อยละ 90.31 
1.2 หลักการทํางานของผู�ว#าราชการจังหวัดตรัง 
 - การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย 
 - การทําให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 - การมีรายได�เศรษฐกิจฐานรากท่ีดี และ 
 - การบริหารจัดการภายในองค�กร  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส#วนราชการ อบต.กันตังใต� 
เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 



- 2 - 
นายกฯ ตามสําเนารายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส#วนราชการ อบต.กันตัง

ใต� เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ท่ีได�ส#งให�ท#านแล�วนั้น โปรดได�ตรวจความ
ถูกต�องด�วย มีผู�ใดจะแก�ไขเพ่ิมเติมบ�างหรือไม#  

นายกฯ เม่ือไม#มีการแก�ไขหรือเพ่ิมเติม ถือว#าท่ีประชุมให�การรับรอง 
ท่ีประชุม รับทราบ 
นายกฯ เรื่องท่ีเสนอ (เพ่ือทราบ) 
 3.1 รายงาน/แจ�งผลการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายใน อบต.กันตังใต�

 3.1.1 สํานักงานปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญหัวหน�าสํานักปลัดฯ 
หัวหน�าสํานักปลัดฯ เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สํานักงานปลัดฯ 

ขอแจ�งรายงานผลการปฏิบัติงานรอบวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ 
 งานบริหารท่ัวไป 
 1. จัดซ้ือวัสดุสํานักงานและวัสดุงานบ�านงานครัวไตรมาสท่ี 1 
 2. รายงานการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการสัตว�ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า 
 3. กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” เม่ือวันศุกร� ท่ี 16 พฤศจิกายน 

2561 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณท่ีพักสงฆ�บ�านจุปะ 
 4. เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต. โครงการปZองกันและควบคุมไข�เลือดออก ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 
งบประมาณ  79,810.-บาท และโครงการสร�างเสริมความรู�ความเข�าใจเรื่องเอช
ไอวีในวัยเรียน งบประมาณ 12,682.-บาท 

 งานนโยบายและแผน 
 1. ประกาศใช�แผนดําเนินงาน ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 
 2. รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประจําปa พ.ศ.2562  
 งานกฎหมายและคดี 
 1. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข�อเท็จจริงโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู#ท่ี 6 
 2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข�อเท็จจริงครุภัณฑ�กล�องถ#ายรูปดิจิตอล 

13,900.-บาท 
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร#งใสในการดําเนินงาน อปท. (ITAS) อยู#

ระหว#างการอนุมัติ 
 4. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง ส#งผู�ถูกคุมความประพฤติทํางานบริการ

สังคม จํานวน 3 ราย 
 5. สอบสวนข�อเท็จจริงคดีทุนการศึกษา นายสมวงค�  ทองชู 
 6. รายงานข�อมูลโครงการ สคบ.ตรวจจับ ปรับจริง ฉลากสินค�า และโครงการเฝZา

ระวังสินค�าอันตราย 
 7. คําชี้แจงทําคําแก�อุทธรณ�เพ่ือประกอบคําให�การยื่นต#อศาลปกครองให�จําเลย

ท้ัง 6 ร#วมกันหรือแทนกันก#อสร�างกําแพงกันดินตลอดแนวท่ีดินของโจทก�ด�านทิศ
ตะวันตก 
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 งานบริหารงานบุคคล 
 1. จัดทําคําสั่งกําหนดงานและหน�าท่ีความรับผิดชอบสํานักงานปลัด อบต. 
 2. ขอแจ�งการสิ้นสุดความเปGนผู�ประกันตนต#อสํานักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง 

ราย นางกาญจนา จรุงสุจริตกุล พนักงานจ�างตามภารกิจ  
 3. หนังสือประกันสังคมให�นายจ�างจ#ายกองทุนทดแทนร�อยละ 0.2 ต#อปa 
 งานป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1. รายงานสํารวจข�อมูลเครื่องจักรกล ยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ�ท่ีใช�ใน

งานสาธารณภัย ประจําปa พ.ศ.2562 
 2. รายงานการใช�น้ําของประชาชนตําบลกันตังใต� 
ท่ีประชุม รับทราบ 
  3.1.2 กองคลัง 
นายกฯ ขอเชิญรักษาราชการแทนผู�อํานวยการกองคลัง 
รก.ผู�อํานวยการกองคลัง เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองคลัง ขอแจ�ง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 งานการเงินและบัญชี 
 1. จัดเตรียมข�อมูล ภ.ร.ง.3 ก. และ ภ.ร.ง.1ก. ประจําปa 2561 
 2. จัดเตรียมเอกสาร/ฎีกาเบิกจ#ายเงิน ปaงบประมาณ พ.ศ.2561 
 งานทะเบียนทรัพย*สินและพัสดุ 
 1. จัดทําประกาศผู�ชนะผลการประกวดราคาจ�างก#อสร�างปรับปรุงถนนแบบผิว

จราจรยางพาราแอสฟ,ลท�คอนกรีต สายกันตังใต�-บางแรด หมู#ท่ี 5 
 2. จัดทําเอกสารการจัดซ้ือ จัดจ�าง ของส#วนราชภายใน อบต. 
 งานจัดเก็บรายได� 
 1. ออกบริการจัดเก็บค#าขยะ ค#าน้ําประปา ตามแผนการปฏิบัติงาน 
ท่ีประชุม รับทราบ 
  3.1.3 กองช#าง 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองช#าง 
ผู�อํานวยการกองช#าง เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองช#าง ขอแจ�ง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. เม่ือสักครู#ทางเจ�าหน�าท่ี กสทช.โทรศัพท�มาประสานเรื่องเสาส#งสัญญาณ

โทรศัพท�พ้ืนท่ีหมู#ท่ี 1 ขอเอกสารของผู�ร�องเรียน (เพ่ิมเติม) และได�แจ�งเบ้ืองต�นว#า 
สํานักงาน กสทช.ภาคท่ี 4 ได�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเสาส#งสัญญาณโทรศัพท�พ้ืนท่ี
ดังกล#าวแล�ว ปรากฏว#าไม#เกินค#ามาตรฐาน ในส#วนของการจัดทําประชาพิจารณ�ไม#
จําเปGนต�องทํา แต#ต�องสร�างความเข�าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี กรณีนี้เปGนเรื่องของ
บริษัท ซ่ึงจะตอบกลับเปGนหนังสือมายังองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต�ต#อไป 

 2. กรณีของบ�านนางราตรี หมู#ท่ี 6  กองช#างได�ดําเนินการติดคําสั่งในตัวอาคาร
และจัดส#งทางไปรษณีย�ตามข�อระเบียบ กฎหมาย 

 3. อถล.มือถือเก#า มีโครงการปaท่ี 2 ขอให�องค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินรวบรวม
อย#างน�อยองค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินละ 60 เครื่อง สําหรับส#วนนี้ขอความ
ร#วมมือจากทุกท#าน ได�ให�ความอนุเคราะห�บริจาคคนละ 1 เครื่อง 
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 4. การจัดทําขยะเปaยกในครัวเรือน จังหวัดได�ติดตามผลการดําเนินงานทุกเดือน 

ซ่ึงองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ได�ดําเนินการไปแล�วสรุปได�ดังนี้ 
  - คณะผู�บริหาร จํานวน 4 คน  ดําเนินการแล�ว 2 คน 
  - สมาชิกสภาฯ จํานวน 11 คน  ดําเนินการแล�ว – คน 
  - พนักงาน จํานวน 42 คน  ดําเนินการแล�ว 4 คน 
  - กํานัน ผู�ใหญ#บ�าน จํานวน 25 คน  ดําเนินการแล�ว 2 คน 
  - บ�านเรือน จํานวน 1,833 ครัว ดําเนินการแล�ว 61 ครัว 
 สําหรับกิจกรรมการบริหารจัดการขยะทางกรมส#งเสริมการปกครอง มีจํานวน 12 

กิจกรรม ประกอบด�วย 
 1. การรณรงค�สร�างจิตสํานึก 7. นวัตกรรมจากการรีไซต�เค้ิล 
 2. อบรมให�ความรู�  8. การลดขยะในสถานประกอบการ 
 3. Big Cleaning Day  9. การลดขยะในวัด มัสยิด 
 4. จัดประชุม   10. การลดขยะใน ศพด.  
 5. ตลาดนัดขยะ   11. การลดขยะในสถานประกอบการน้ํามัน 
 6. จัดทําน้ําหมักชีวภาพ  12. การลดขยะในทะเล 
 ซ่ึงทางองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ได�ดําเนินการไปแล�ว จําวน 4 กิจกรรม 

ประกอบด�วย 
 1. การรณรงค�สร�างจิตสํานึก 2. อบรมให�ความรู� 
 3. Big Cleaning Day  4. การลดขยะใน ศพด.  
 และกิจกรรมท่ีจะดําเนินการต#อไป คือ ตลาดนัดขยะ 
นายกฯ ขอฝากกองช#างเรื่องของขยะเปaยกในครัวเรือน โดยเน�นหนักให�บุคลากรภายใน

องค�กรทุกคนต�องดําเนินการให�ครบ 100% แล�วขยายผลไปยังพ้ืนท่ีครัวเรือน 
และขอสอบถามเรื่องการดัดแปลงรถ 6 ล�อ เปGนรถกระเช�า และเสียงไร�สาย มี
ความคืบหน�าไปถึงไหนแล�ว 

ผู�อํานวยการกองช#าง การดัดแปลงรถ 6 ล�อ เปGนรถกระเช�าอยู#ระหว#างการดําเนินการของกองคลัง และ
เสียงไร�สาย ผู�รับจ�างได�มาทําสัญญาจ�างแล�วและได�พาเครื่องเสียงไปซ#อมแล�ว 

รก.ผู�อํานวยการกองคลัง ขอชี้แจงเรื่องการดัดแปลงรถ 6 ล�อ เปGนรถกระเช�า ขณะนี้กองคลังอยู#ระหว#าง
ดําเนินการจัดทําเอกสาร โครงการก#อสร�างปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรยางพารา
แอสฟ,ลท�คอนกรีต สายกันตังใต�-บางแรด หมู#ท่ี 5 ซ่ึงหากดําเนินการแล�วเสร็จ จะ
เร#งดําเนินการจัดทําการดัดแปลงรถ 6 ล�อ เปGนรถกระเช�าต#อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
  3.1.4 กองการศึกษาฯ 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองการศึกษา 
ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขาฯ ปลัด รองปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน 

กองการศึกษา ขอแจ�งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. จัดทําแบบรายงานผลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอาหาร

กลางวันระยะแรก ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2561 
 2. จัดทําคําของบประมาณรายจ#ายประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
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 3. จัดซ้ือวัสดุสํานักงานไตรมาสท่ี 1 ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 
 4. สําหรับฟุตบอลลอยกระทงคัพ ประเภทถ�วย ข. เกาะเค่ียม เข�ารอบชิงชนะเลิศ

พบทีมเกาะมุกด� 
 5. ประชาสัมพันธ�ร#วมเดินแบบผ�าไทย ผ�าพ้ืนเมือง เนื่องในงานฉลองรัฐธรรมนูญ

และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจําปa 2561 มีจํานวน 2 ประเภท คือ ประเภท
เดินเด่ียว และประเภทเดินคู# ส#งแบบตอบรับให�สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
ภายในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561  

นายกฯ ขอฝากกองการศึกษาฯ เรื่องการขอใช�พ้ืนท่ีโรงเรียนบ�านจุปะเพ่ือจัดทําโครงการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก#อสร�างอาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจากกรม
ส#งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ขอให�ประสานไปทางโรงเรียนบ�านเกาะเค่ียม ว#าจะมี
การประชุมวันใด 

ท่ีประชุม รับทราบ 
  3.1.5 กองสวัสดิการสังคม 
นายกฯ ขอเชิญรักษาราชการแทนผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
รก.ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองสวัสดิการ

สังคม ขอแจ�งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. การรับลงทะเบียนเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุภายในเดือน พฤศจิกายน 2561 
 2. การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  
 3. วันรวมน้ําใจช#วยกาชาด โดยขอรับบริจาคเปGนเงินสดหรือสิ่งของ 
 4. การขอยกเว�นระเบียบการจ#ายเงินตกเบิกเบ้ียยังชีพคนพิการปaงบประมาณ พ.ศ.

2559 ซ่ึงผู�ว#าราชการจังหวัดตรังได�อนุมัติเรื่องดังกล#าวแล�ว 
 5. การสํารวจบุคคลท่ีมีป,ญหาทางจิต อยู#ระหว#างดําเนินการหาข�อมูลเพ่ือนํา

ฐานข�อมูลส#งไปยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดตรัง
เพ่ือหาแนวทางการช#วยเหลือต#อไป 

นายกฯ มอบหมายกองสวัสดิการสังคมจัดทําโครงการผู�ป̀วยติดเตียง (ตรวจสุขภาพ) ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

 3.2 การซักซ�อม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย 
  3.2.1 รองปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญรองปลัดฯ 
รองปลัด อบต. เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สําหรับผมมี

เรื่องแจ�งให�ทราบเก่ียวกับการติดตามผังเมืองรวม ยกตัวอย#างกรณีหมู#ท่ี 4 ได�
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตก#อสร�างอาคาร ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรวมเกิน 100 ตารางเมตร ผู�
ยื่นคําขอมีความประสงค�จะใบยื่นกู�เงินจากธนาคาร ซ่ึง อบต.ไม#สามารถออก
ใบอนุญาตก#อสร�างอาคารให�ได� จึงให�ไปติดต#อสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดตรัง ซ่ึงพ้ืนท่ีหมู# ท่ี 4 อยู# ในเขตพ้ืนท่ีเขียว/ขาว ไม#สามารถออก
ใบอนุญาตให�ได�สําหรับพ้ืนท่ีสิ่งปลูกสร�างซ่ึงมีพ้ืนท่ีรวมเกิน 100 ตารางเมตร 
ผมจึงได�ปรึกษาหารือกับเจ�าหน�าท่ีสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง โดยสรุปคือ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองได�ยื่นเรื่องขอปรับปรุงเรื่องดังกล#าว ซ่ึงมี
ข้ันตอนกระบวนการอีกนาน เม่ือป,ญหาดังกล#าวได�เกิดข้ึน  
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 ผมจึงขอเสนอให�นายกองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ได�จัดประชุมผู�นําฝ`าย

ปกครองท�องท่ี ผู�นําท�องถ่ิน และพ่ีน�องประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือสร�างการรับรู�
ให�เปGนไปในทิศทางเดียวกัน และจะได�เสนอป,ญหาให�หน#วยงานท่ีเก่ียวข�องรับ
ไปหาแนวทางแก�ไขต#อไป 

นายกฯ มอบหมายกองช#างรับไปดําเนินการจัดประชุมเพ่ือซักซ�อมความเข�าใจเรื่อง
ดังกล#าวต#อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
  3.2.2 ปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญปลัด 
ปลัด อบต. เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขาฯ และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สําหรับปลัดมี

เรื่องแจ�งให�ทราบ ดังนี้ 
 1. เม่ือสัปดาห�ท่ีผ#านมาปลัดฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�โครงการจ�างก#อสร�างปรับปรุงถนนแบบผิวจราจร
ยางพาราแอสฟ,ลท�คอนกรีต รหัสทางหลวงท�องถ่ิน ตง.ถ.18-001 สายกันตัง
ใต� – บางแรด หมู#ท่ี 5 บ�านแตะหรํา มีผู�สนใจขอซ้ือเอกสารประกวดราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� และชําระเงินผ#านทางธนาคาร 
จํานวน 78 ราย มีผู�ยื่นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ
ด�วยอิเล็กทรอนิกส� จํานวน 5 ราย ประกอบด�วย 

  1. บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนตรัคชั่น จํากัด 
  2. ห�างหุ�นส#วนจํากัด อภิชัจจ�บริการ จํากัด 
  3. ห�างหุ�นส#วนจํากัด ยิ่งวงศ�วิวัฒน�การโยธา 
  4. ห�างหุ�นส#วนจํากัด สุชาติการโยธา 
  5. ห�างหุ�นส#วนจํากัด พรภัทร การโยธา 
 ปรากฏว#า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-

bidding) ได�ตรวจสอบราคา และใบแจ�งปริมาณงานและราคาของ ห�างหุ�นส#วน
จํากัด ยิ่งวงศ�วิวัฒน�การโยธา (ผู�เสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ  ลําดับท่ี 
3) เปGนผู�เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาเปGนเงินท้ังสิ้น 4,492,000.00 บาท (-สี่
ล�านสี่แสนเก�าหม่ืนสองพันบาทถ�วน-) ซ่ึงเปGนราคาท่ีรวมภาษีมูลค#าเพ่ิมรวมท้ังภาษี
อากรอ่ืนๆ และค#าใช�จ#ายท้ังปวงไว�ด�วยแล�วตํ่ากว#าวงเงินงบประมาณเปGนเงิน 
1,268,000.00 บาท (-หนึ่งล�านสองแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถ�วน-) คิดเปGน
อัตราร�อยละ 22.01 ของวงเงินงบประมาณ ตํ่ากว#าราคากลางเปGนเงิน 
1,548,000.00 บาท (-หนึ่งล�านห�าแสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถ�วน-) คิดเปGนอัตรา
ร�อยละ 34.46  ของราคากลาง เสนอราคาตํ่ากว#าราคากลางเกิน 15% และคิด
เปGนร�อยละ 28.23 ของผลประกวดราคาและทางคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ได�ส#งหนังสือให�ผู�เสนอราคาชี้แจงยืนยันการเสนอ
ราคาดังกล#าวว#าสามารถดําเนินการตามโครงการดังกล#าวได�แล�วเสร็จ ตาม
หนังสือองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ท่ี ตง 72301/0868 ลงวันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2561 และ ทางผู�เสนอราคาคือ ห�างหุ�นส#วนจํากัด ยิ่งวงศ�วิวัฒน�
การโยธา ได�มีหนังสือยืนยันแล�ว ตามหนังสือลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561  
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 สามารถดําเนินการโครงการฯ ดังกล#าวตามราคาท่ีได�เสนอไว�และสามารถท่ีจะ

ปฎิบัติตามเง่ือนไขและพร�อมท่ีจะเข�าทําสัญญาทันทีท่ีได�รับการแจ�งจาก
องค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) เสนอราคา
นี้จะยืนราคาเปGนระยะเวลา 120 วัน นับแต#วันเสนอราคา กําหนดให�งานแล�ว
เสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ�างหรือจากวันท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งจาก อบต. ให�เริ่มทํางาน 

 2. การสอบข�อเท็จจริงเรื่องทุนการศึกษาอยู#ระหว#างข้ันตอนการสรุปผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริง 

 3. โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนหมู#ท่ี 6 กลุ#มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต ซ่ึงขาด
อายุความ จํานวน 3 เดือน คณะกรรมการสอบข�อเท็จจริงได�ดําเนินการสอบ
ผู�รับผิดชอบตามคําสั่ง ว#าใครมีหน�าท่ีควบคุมเงินยืม ซ่ึงดําเนินการเปGนไปตาม
หนังสือสั่งการของสํานักงานการตรวจเงินแผ#นดิน ซ่ึงหลังดําเนินการสอบ
ข�อเท็จจริงแล�วเสร็จจะรายงานให�สํานักงานการตรวจเงินแผ#นดินทราบต#อไป 

 3. ขอฝากเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร#งใสในการดําเนินงานของ อปท.
ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ#านแอปพลิเคชั่นไลน� ขอให�ทุกคนได�กรอก
ข�อมูลในระบบดังกล#าวในฐานะผู�มีส#วนได�เสียภายใน 

 4. แผนพัฒนาท�องถ่ินแก�ไขเพ่ิมเติมปa 2561 ตีความประเด็นการเพ่ิมเติมสรุปได�
ว#า เพ่ือให�องค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินมีความคล#องตัวในการจัดทําแผนเพ่ือนําไป
ดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค�ท่ี ต้ังไว� การเพ่ิมเติมแผนเปGนอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาและประชาคมท�องถ่ิน ในส#วนขององค�การบริหารส#วนตําบล 
ให�นําแผนเพ่ิมเติมเข�าสภาท�องถ่ินด�วย และสําหรับการเปลี่ยนแปลงงบครุภัณฑ� 
ครุภัณฑ�ท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ใส#เฉพาะครุภัณฑ�ท่ีมีส#วนเก่ียวข�องกับ
การบริการสาธารณะ สําหรับครุภัณฑ�สํานักงานไม#ต�องใส#ไว�ในแผน ถ�าเพ่ิมเติม
แผนเพ่ือจัดทําโครงการโดยการจ#ายขาดเงินสะสม ให�ไปดูระเบียบการจ#ายขาดเงิน
สะสม ภายใต�เง่ือนไข ให�กระทําได�เฉพาะกิจการซ่ึงอยู#ในอํานาจหน�าท่ีของ อปท.
ซ่ึงเก่ียวกับด�านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปGนการเพ่ิมพูนรายได� 
หรือเพ่ือบําบัดความเดือดร�อนของประชาชน 

นายกฯ - ขอฝากกองคลังไปศึกษาข�อมูลว#าโครงการจ�างก#อสร�างปรับปรุงถนนแบบผิว
จราจรยางพาราแอสฟ,ลท�คอนกรีต ซ่ึงห�างหุ�นส#วนจํากัด ยิ่งวงศ�วิวัฒน�การโยธา 
เปGนผู�เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาเปGนเงินท้ังสิ้น 4,492,000.00 บาท ซ่ึงเปGน
ราคาท่ีรวมภาษีมูลค#าเพ่ิมรวมท้ังภาษีอากรอ่ืนๆ และค#าใช�จ#ายท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว
ตํ่ากว#าวงเงินงบประมาณเปGนเงิน 1,268,000.00 บาท ซ่ึงเงินจํานวน
1,268,000.00 บาท นั้น สามารถนําไปจัดทําโครงการอ่ืนได�หรือไม# ส#วนตัว
นายกฯ คิดว#าสามารถดําเนินการ และ 

 - มอบกองช#างเร#งรัดเสนอรายละเอียดคําชี้แจงโครงการท่ีจะจ#ายขาดเงินสะสมให�
นายกฯ ทราบ เพ่ือจะได�พิจารณาถึงความเหมาะสมว#าโครงการใดมีความเร#งด#วน
เปGนลําดับก#อน หลัง 
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 - มอบเจ�าหน�าท่ีงานสภาฯ ประสานสมาชิกสภาฯ เข�าประชุมในวันพุธ ท่ี 21 

พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห�องประชุมสภา อบต. เพ่ือปรึกษาหารือ
และดําเนินการกรอกข�อมูล (ITAS) ด�วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - ไม#มี  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายกฯ ขอเชิญรองนายกฯ คนท่ี 2 
รองนายกฯ คนท่ี 2 เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร และผู�เข�าประชุมทุกท#าน ผมได�รับมอบหมาย

จากท#านนายกฯ ให�ประสานงานกับทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง ขอเพ่ิมเติม
โครงการก#อสร�าง/ปรับปรุงถนนลาดยางซอยบ�านตก หมู#ท่ี 3 ขอให�กองช#างได�
จัดทําเอกสารให�เรียบร�อย ซ่ึงวงเงินงบประมาณ 4 – 5 ล�านบาท และเรื่องน้ํา
จากโครงการพระราชดําริอ#างเก็บน้ําห�วยลึก ทางผู�รับเหมาได�เบิกจ#ายเงินไป
แล�ว ส#วนท#อเมนท่ีขาดไม#เก่ียวกับโครงการ แต#ผู�รับรับเหมารับปากว#าจะใช�
งบประมาณส#วนตัวมาดําเนินการให� ซ่ึงใช�งบประมาณ 3 แสนกว#าบาท ผมก็ได�
แจ�งไปแล�วว#าขอให�รีบดําเนินการ เพราะชาวบ�านเริ่มจะเดือดร�อนแล�ว สุดท�าย
เรื่องป,ญหาขยะของหมู#ท่ี 4 เยอะมาก ต�องมีการรณรงค�สร�างความรู� ความ
เข�าใจ ให�ชาวบ�านได�ตระหนักถึงความสําคัญและวิธีการกําจัดขยะต#อไป 

เลขานุการนายกฯ เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร และผู�เข�าประชุมทุกท#าน ผมขอแจ�งเรื่องของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ขณะนี้มีเด็กจํานวน 40 คน ออกไป จํานวน 2 คน และมี
เด็กเพ่ิมเข�าใหม# จํานวน 10 คน  รวมเปGนจํานวนท้ังสิ้น 48 คน ผู�ปกครองมี
ความประทับใจในสถานท่ีของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก แต#ป,ญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ขาด
ครูผู�ช#วย จํานวน 1 คน ซ่ึงการดูแลเด็กในช#วงนี้มีความวุ#นวายพอสมควร และ
รายชื่อบุคคลท่ีได�ดําเนินการก#อสร�างสนามเด็กเล#นสร�างป,ญญาก็ได�รายชื่อ
เรียบร�อยแล�ว จะจัดส#งให�นายกฯ เพ่ือจัดทําประกาศต#อไปและสุดท�าย คือ การ
ทอดกฐินสามัคคีของสํานักสงฆ�กันตังใต�ในปaนี้มีผู�เข�าร#วมเปGนจํานวนมากกว#าปa
ท่ีผ#านมา ขอบคุณทุกท#านท่ีให�ความร#วมมือด�วยดีตลอดมา 

นายกฯ ท่ีประชุมท#านใดมีเรื่องจะพูดคุยอีกหรือไม# เม่ือไม#มีผมขอขอบคุณทุกท#านท่ีเข�า
ประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 12.15 น. 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู�จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายธีระศักด์ิ   หวอตะเห) 
                 นักจัดการงานท่ัวไป 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวอรพินท�  บุษบา) 
      ปลัดองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� 



รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการ อบต.กันตังใต� 
วันท่ี  19  มีนาคม  2562 

เวลา  14.00 น. 
ณ  ห�องประชุมสภาองค*การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 

 
ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายกิตติ  กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต�  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
3. นายปรีชา   นุ#นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�   
4. นางสาวอรพินท�  บุษบา ปลัด อบต.กันตังใต�  
5. นายป,ญญา  แดหวา รองปลัด อบต.กันตังใต�  
6. นางสาวเรืองรัตน�  ขัตสากาญจน� หัวหน�าสํานักปลัด อบต.กันตังใต�  
7. นางฐิตารีย�  นิชรัตน�กุล ผู�อํานวยการกองคลัง   
8. นายสมพล  อุปมัยรัตน� ผู�อํานวยการกองช#าง  
9. นางสาวโสมนัสสา  จันทร�ด ี ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ  

10. นางกาญจนา  สาระบุตร ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
 

ผู�ไม�มาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายวิรวัฒน�   หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  

  

ผู�เข�าร�วมประชุม   – ไมมี 
 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 เม่ือมีผู�มาประชุมครบองค�ประชุม นายกิตติ  กันตังกุล  นายกองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ด�วยเทศบาลเมืองกันตังจัดงาน 82 ปa เมืองกันตัง ภูมิหลังประวัติศาสตร� 
ระหว#างวันท่ี 14 – 17 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะควนตําหนัก
จันทน� ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ริมฝ,nงแม#น้ําตรัง กิจกรรมประกอบด�วย การออก
ร�านจําหน#ายอาหาร การแสดง การป,nนจักรยาน และการวิ่งมาราธอน และนายกฯ 
ได�มีโอกาสนั่งเรือกับคณะการจัดทํายุทธศาสตร�การท#องเท่ียวอําเภอกันตัง โดย
ล#องไปตามแม#น้ําถึงท#าเทียบเรือบ�านหาดทรายขาว ตําบลนาเกลือ ไปชมศาลเจ�า 
และได�ไปชมสถานท่ีต#างๆ เช#น แหลมจุงโหย เกาะนก เปGนต�น ป,ญหาอุปสรรคของ
การล#องเรือ คือ การข้ึน ลง ของระดับน้ํา เม่ือน้ําลงทําให�น้ําต้ืนเขิน ร#องน้ําแคบ 
และเกิดสันหาด ทําให�เรือล#องไปได�ช�า 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
 - ไม#มี 
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นายกฯ เรื่องท่ีเสนอ (เพ่ือทราบ) 
 3.1 รายงาน/แจ�งผลการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายใน อบต.กันตังใต�

 3.1.1 สํานักงานปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญหัวหน�าสํานักปลัดฯ 
หัวหน�าสํานักปลัดฯ เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สํานักงานปลัดฯ 

ขอแจ�งรายงานผลการปฏิบัติงานรอบวันท่ี 19 มีนาคม 2562 ดังนี้ 
 งานบริหารงานบุคคล 
 1. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน

เงินเดือนพนักงานส#วนตําบลและพนักงานจ�าง (รอบครึ่งปaแรก ประจําปa
งบประมาณ พ.ศ.2562) 

 งานนโยบายและแผน 
 1. จัดเตรียมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําร#างแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 25 มีนาคม 2562 
เวลา 13.30 น. ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� 

 งานบริหารท่ัวไป 
 1. ออกหน#วยบริการฉีดวัคซีนปZองกันโรคพิษสุนัขบ�า ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.

2562 ระหว#างวันท่ี 15 – 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้ 
 วันท่ี 15 มีนาคม 2562 หมู#ท่ี 1, หมู#ท่ี 6 ดําเนินการฉีดวัคซีนไปแล�ว 75 ตัว 
 วันท่ี 19 มีนาคม 2562 หมู#ท่ี 2 ดําเนินการฉีดวัคซีนไปแล�ว 86 ตัว 
 วันท่ี 20 มีนาคม 2562 หมู#ท่ี 3 
 วันท่ี 21 มีนาคม 2562 หมู#ท่ี 4 
 วันท่ี 22 มีนาคม 2562 หมู#ท่ี 5 
 งานกฎหมายและคดี 
 1. รายงานการสอบข�อเท็จจริงเงินยืมทุนการศึกษา นายสมวงค� ทองชู 
 2. รายงานการสอบข�อเท็จจริงเศรษฐกิจชุมชนหมู#ท่ี 6 
 งานป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1. ส#งน้ําให�ประชาชนตําบลกันตังใต� (ท่ีร�องขอ) 
ท่ีประชุม รับทราบ 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองคลัง 
ผู�อํานวยการกองคลัง เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองคลัง ขอแจ�ง

รายงานผลการปฏิบัติงานรอบวันท่ี 19 มีนาคม 2562 ดังนี้ 
 1. ติดตามลูกหนี้ประปาหมู#ท่ี 2 (ยอดเก#าและยอดใหม#) 
 2. การเบิกจ#ายค#าลงทะเบียนไม#ต�องทําสัญญายืมเงินแต#ให�ส#งคืนกองคลังภายใน 

3 วันทําการ 
 3. การเปลี่ยนแปลงบันทึกประจําเดือนของพนักงานจ�างเหมาบริการโดย

เอกสารแนบท�ายสัญญาจ�างให�แนบครั้งเดียว 
 4. รายงานการใช�รถยนต�ส#วนกลางขอให�จัดส#งกองคลังภายในวันท่ี 15 ของเดือน

ถัดไป 
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 5. การเบิกจ#ายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต�ส#วนกลางห�ามไปเติมก#อนได�รับใบสั่ง

จ#ายน้ํามันเชื้อเพลิง 
นายกฯ ขอขอบคุณกองคลัง สําหรับการจัดเก็บรายได�สามารถปรับตัวในเกณฑ�ท่ีดีข้ึน 
ท่ีประชุม รับทราบ 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองช#าง 
ผู�อํานวยการกองช#าง เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองช#าง ขอแจ�ง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. การซ#อมท#อน้ําประปาโครงการพระราชดําริพ้ืนท่ีหมู#ท่ี 4 ซ่ึงได�ประสานไปยัง

สํานักงานชลประทานตรังทราบว#าจะมาดําเนินการซ#อมในวันท่ี 29 มีนาคม
2562 

 2. การเข�ารับการอบรมของสํานักงานการประปาส#วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ซ่ึง
องค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ได�จัดส#งเจ�าหน�าท่ีไปจํานวน 4 คน ทําให�ทราบ
ถึงหลักการบริหารจัดการระบบน้ําประปาและการดูแลรักษาเพ่ือนํามาประยุกต�ใช�
กับประปาหอถังสูงของพ้ืนท่ีตําบลกันตังใต� 

นายกฯ ขอทราบความคืบหน�าเรื่องขยะเปaยกภายในครัวเรือน 
ผู�อํานวยการกองช#าง สําหรับขยะเปaยกภายในครัวเรือนได�ดําเนินการไปแล�ว 850 ครัวเรือน 
 3. รายงานการควบคุมงานได�ส#งไปยังคณะกรรมการตรวจการจ�างแล�ว 
ผู�อํานวยการกองคลัง เรื่องการตรวจงานจ�างเกินร�อยละ 10 ของสัญญาจ�างอยู#ในดุลยพินิจของผู�บริหาร 
นายกฯ สําหรับเรื่องนี้ผู�ตรวจงานจ�างต�องบริหารสัญญา 
ปลัด อบต. มีหนังสือผิดสัญญาเกิน 10% สองฉบับให�นายกฯใช�ดุลยพินิจในการยกเลิกสัญญา 
นายกฯ นายกฯ บอกเลิกสัญญา ให�โอกาสทํางานต#อภายในก่ีวัน 
ท่ีประชุม รับทราบ 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองสวัสดิการ

สังคม ขอแจ�งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. โครงการฝeกอาชีพมี 2 กลุ#ม ประกอบด�วย โครงกรฝeกอาชีพให�กับคนพิการและ

โครงการฝeกอาชีพให�กับประชาชนท่ัวไป 
 2. การสํารวจผู�ด�อยโอกาสทางสังคมในพ้ืนท่ีตําบลกันตังใต� จํานวน 8 ราย 
 3. การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด มีคําถามจากผู�มาลงทะเบียนว#าทําไมลงทะเบียน

แล�วจึงไม#ได�รับเงิน ขอแจ�งให�ทราบว#าผู�ท่ีลงทะเบียนเด็กแรกเกิดต�องมีการยืนยัน
สิทธิ์ทุกปa ไม#ทราบว#าทาง อบต.กันตังใต�มีการแจ�งไปยังผู�ได�รับสิทธิ์ดังกล#าวเปGน
ประจําทุกปaหรือไม# 

 4. การสํารวจผู�ด�อยโอกาสทางสังคมได�มอบหมายให�ผู�ช#วยนักพัฒนาชุมชนและ
พนักงานจ�างเหมาลงพ้ืนท่ีสํารวจแล�ว แต#ทางหมู#บ�านขอประชุมหมู#บ�านก#อน 

นายกฯ ชาวบ�านไม#มีคุณสมบัติอ่ืน นอกจากการใช�สิทธิ์ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ 
ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองการศึกษาฯ 

ขอแจ�งรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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 - ดําเนินโครงการจัดการแข#งขันกีฬาต�านภัยยาเสพติด ประจําปa 2562 ระหว#าง

วันท่ี 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2562  มีประเภทการแข#งขันกีฬาประกอบด�วย 
ฟุตบอล เปตอง และกีฬาพ้ืนบ�าน ณ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.2 การซักซ�อม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย 
  3.2.1 รองปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญรองปลัดฯ 
รองปลัด อบต. เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน เรื่องเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจเหลือ 1,200,000.-บาท ขอให�หน#วยงานอ่ืนมาดําเนินการ  
ไม#มีใครให�ความร#วมมือ จึงใช�ความสัมพันธ�ส#วนตัวร�องขอให�องค�การบริหาร
ส#วนจังหวัดเข�ามาช#วยเหลือ 
- ปลัดได�มอบหมายให�ดูแลเรื่องไฟฟZาสํานักงานสามารถทําได� คือ เดินสายไฟ
ใหม#หมดท้ังอาคาร 

ท่ีประชุม รับทราบ 
  3.2.2 ปลัด อบต. 
ปลัด อบต. เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน ขอแจ�งให�ท่ี

ประชุมทราบดังนี้ 
 1. สอบข�อเท็จจริงเศรษฐกิจชุมชนหมู#ท่ี 6 สอบไล#หาผู�รับผิด 
 2. ทุนการศึกษาของนายสมวงค� ทองชู ไม#เอาเงิน 
 3. การมอบอํานาจเจ�าท#าถามความพร�อมขององค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินเขา

มอบเรื่องร�องทุกข�กล#าวโทษในกรณีฝ`าฝ�น 108 และ 107 
 4. เงินเหลือจ#าย 1,200,000.-บาท มีการแจ�งในระบบแต#ไม#มีการแจ�งเปGน

หนังสือ 
 5. การโอนเงินงบประมาณรายจ#ายประจําปaขอให�แต#ละกองท่ีมีความประสงค�

จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ#ายประจําปaขอให�ประสานโอนเงินพร�อม
กัน 

 6. การจัดทําขยะเปaยกครัวเรือน หากมีการเทให�ไก#หรือเปGดนับเปGนหนึ่ง
ครัวเรือน 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - ไม#มี  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายกฯ ขอเชิญรองทิภา 
รองนายกคนท่ี 2 การซ#อมท#อประปาโครงการพระราชดําริ ได�ให�นายสมพงษ�ประสานไปยัง

สํานักงานชลประทานตรังแล�ว 
ผู�อํานวยการกองคลัง กองคลังจะจัดทําหนังสือออกให�ผู�นําท�องท่ี ผู�นําท�องถ่ินประชาสัมพันธ�การ

ชําระค#าน้ํา ค#าขยะ ต#อไปนี้หากผู�ชําระค#าน้ํารายใดค�างชําระต้ังแต# 2 เดือนข้ึน
ไปให�มาชําระเงินภายใน 7 วัน ถ�าเลยกําหนดจะดําเนินการตัดมาตรวัดน้ํา 

นายกฯ ให�ทําหนังสือแจ�งผู�นําเรื่องค#าน้ํา 
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เลขานุการนายกฯ ขอแจ�งงานประชาสัมพันธ�ให�ท่ีประชุมได�รับทราบดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ�การฉีดวัคซีนปZองกันโรคพิษสุนัขบ�าประจําปaงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ระหว#างวันท่ี 15 – 22 มีนาคม 2562 
 2. ประชาสัมพันธ�เรื่องเสียงไร�สายขององค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต�ชํารุด

ท้ัง 25 จุด 
 3. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ได�มีการประชุม

คณะกรรมการไปเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2562  
 4. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� มีการทาสีขาว แดง 

รอบทางเท�าภายในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก   
นายกฯ ท่ีประชุมท#านใดมีเรื่องจะพูดคุยอีกหรือไม# เม่ือไม#มีผมขอขอบคุณทุกท#านท่ีเข�า

ประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู�จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นางสาวเรืองรัตน�  ขัตสากาญจน�) 
         หัวหน�าสํานักปลัด อบต.กันตังใต� 
 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวอรพินท�  บุษบา) 
      ปลัดองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการ อบต.กันตังใต� 
วันจันทร* ท่ี 1 เมษายน 2562 

เวลา  13.00 น. 
ณ  ห�องประชุมสภาองค*การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 

 
ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายกิตติ  กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต�  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
3. นายปรีชา   นุ#นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�   
4. นางสาวอรพินท�  บุษบา ปลัด อบต.กันตังใต�  
5. นายป,ญญา  แดหวา รองปลัด อบต.กันตังใต�  
6. นางสาวเรืองรัตน�  ขัตสากาญจน� หัวหน�าสํานักปลัด อบต.กันตังใต�  
7. นางฐิตารีย�  นิชรัตน�กุล ผู�อํานวยการกองคลัง   
8. นายวีระวุธ  ทองชู ผู�ช#วยนายช#างโยธา แทนผู�อํานวยการกองช#าง 

9. นางสาวโสมนัสสา  จันทร�ด ี ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ  
10. นางกาญจนา  สาระบุตร ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  

ผู�ไม�มาประชุม   

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายวิรวัฒน�   หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  

 

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

1. นายธีระศักด์ิ  หวอตะเห นักจัดการงานท่ัวไป  
 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 เม่ือมีผู�มาประชุมครบองค�ประชุม นายกิตติ  กันตังกุล  นายกองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
นายกฯ วันนี้เวลา 09.00 น. นายกฯ ได�เข�าร#วมประชุมหัวหน�าส#วนราชการอําเภอกันตัง 

ประจําเดือน เมษายน 2562 ณ ห�องประชุมอําเภอกันตัง จึงขอแจ�งเรื่องต#างๆ 
ให�ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 - แนะนําตัวข�าราชการท่ีมารับตําแหน#งใหม# คือ พ.ต.ต.จักรพงษ� มนัสชัย ตําแหน#ง 
สารวัตรสถานีตํารวจ 2 กองกํากับการ 9 กองบังคับการตํารวจน้ํา  

 - ติดตามการช#วยเหลือผู�ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีผู�เลี้ยงปลาและหอยใน
กระชังได�รับความเสียหาย) ซ่ึงองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ได�จัดส#งหนังสือ
ไปยังอําเภอกันตังเพ่ือหาทางช#วยเหลือนั้น ปรากฏว#าไม#สามารถให�การช#วยเหลือ
ได� เนื่องจากขัดต#อระเบียบทางราชการ ซ่ึงหน#วยงานภาครัฐไม#ได�ห�ามไม#ให�มีการ
เลี้ยง สามารถเลี้ยงได�ตามปกติแต#ผู�เลี้ยงต�องคํานวณห�วงระยะเวลาให�สอดคล�อง
กับสภาพดิน ฟZา อากาศ ว#าสามารถเลี้ยงและจับได�ในช#วงเวลาใด 
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 เพราะเม่ือเกิดน้ําท#วม น้ําป̀าไหลหลากลงในแม#น้ํา ลําคลอง ซ่ึงเกิดผลกระทบกับ

ปลาและหอยท่ีเลี้ยงไว�ได�รับความเสียหาย ภาครัฐก็ไม#สามารถให�การช#วยเหลือได�  
 - ติดตามการช#วยเหลือครัวเรือนท่ีไม#มีไฟฟZาใช� ซ่ึงกรณีการต#อพ#วงก็ถือเปGน

ครัวเรือนท่ีไม#มีไฟฟZาใช� สําหรับกรณีของครัวเรือน จํานวน 8 ราย (เกาะเนรมิต) 
หมู#ท่ี 1 ตําบลกันตังใต� เนื่องจากไม#สามารถใช�งบประมาณของทางราชการไป
ช#วยเหลือครัวเรือนดังกล#าวได� ซ่ึงทางอําเภอจะประสานและให�องค�การบริหารส#วน
ตําบลกันตังใต�จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห�เรื่องดังกล#าวไปยังเหล#ากาชาด
จังหวัดตรังต#อไป 

 - พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซ่ึงจังหวัดตรังใช�แหล#งน้ํา
ศักด์ิสิทธิ์แม#น้ําตรัง บริเวณท#าน้ําวัดประสิทธิชัย ซ่ึงจะทําพิธีตักน้ําจากแหล#งน้ํา
ศักด์ิสิทธิ์ในวันท่ี 6 เมษายน 2562  

 - สรุปผลการไปใช�สิทธิ์เลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเปGนการท่ัวไป ของเขต
เลือกต้ังท่ี 3 จังหวัดตรัง เฉพาะอําเภอกันตัง เม่ือวันอาทิตย�ท่ี 24 มีนาคม 2562 
มีผู�ใช�สิทธิ์เลือกต้ัง จํานวนร�อยละ 78.59 

 - การขับเคลื่อนโครงการส#งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห#งชาติ 
(กอช.) กลุ#มเปZาหมายหมู#บ�านละ 20 คน ซ่ึงอําเภอกันตังมีผู�เข�าร#วมโครงการ
ดังกล#าวแล�ว จํานวน 279 คน 

 - กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” อําเภอแจ�งให�องค�กรปกครอง
ส#วนท�องถ่ินปรับแผนการดําเนินการเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 
2562 เปGนการพัฒนาปรับปรุงแหล#งน้ํา ห�วย หนอง คลอง บึง และแหล#งน้ํา
กลางของหมู#บ�าน/ชุมชน ในพ้ืนท่ี  โดยกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วย
หัวใจ” ประจําเดือน เมษายน 2562กําหนดกิจกรมพัฒนาปรับปรุงกําจัด
วัชพืชห�วยวังพลู (ทางลงก#อนถึงโค�งรําวง) หมู#ท่ี 3 ตําบลกันตังใต� 

 - อําเภอกันตังกําหนดกิจกรรมโครงการอําเภอ “ยิ้ม” เคลื่อนท่ี ในวันท่ี 24 
เมษายน 2562 ณ หมู#ท่ี 5 ตําบลโคกยาง ซ่ึงมีส#วนราชการต#างๆ ได�เข�าร#วม
ออกหน#วยบริการ เช#น สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
เปGนต�น  

 - โครงการผู�ว#าพาเข�าวัดในวันธรรมสวนะโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือแสดงตนเปGน
พุทธมามกะท่ีสมบูรณ�และน�อมนําหลักธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ี สําหรับอําเภอ
กันตังกําหนดกิจกรรมโครงการดังกล#าวในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 
09.00 น. ณ วัดย#านซ่ือ โดยแต#งกายชุดสุภาพสีขาว และนําปdnนโตไปด�วย 

 - การดําเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให�องค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินดําเนินการ
ประกอบด�วย  

 1. โครงการฟ�fนฟูและพัฒนาลําน้ํา คูคลอง เพ่ือสิ่งแวดล�อมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 2. โครงการ “1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” 
 3. โครงการเพ่ิมสวนหย#อม/สวนสาธารณะให�แก#ชุมชน 
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 - การจัดเวรยามปฏิบัติหน�าท่ีปZองกันและระงับอัคคีภัยในช#วงหน�าแล�ง เรื่องนี้

นายอําเภอกันตังได�กําชับในท่ีประชุมว#าให�องค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินได�ให�
ความสําคัญ ซ่ึงองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ได�ออกคําสั่งแต#งต้ัง
เจ�าหน�าท่ีแล�ว จํานวน 2 ชุด ปฏิบัติหน�าท่ีตั้งแต#วันท่ี 6 – 30 เมษายน 2562 
ในวันหยุดเสาร� อาทิตย� และวันหยุดนักขัตฤกษ� นอกจากจะใช�รถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค� หมายเลขทะเบียน บธ 6595 ตรัง ในการเข�าปZองกันระงับเหตุ
อัคคีภัยแล�ว อนุญาตให�ใช�รถยนต�ส#วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8279 ตรัง 
ของกองช#าง เพ่ือรองรับการช#วยเหลือผู�ประสบอุบัติเหตุและผู�ประสบภัยในช#วง
เทศกาลสงกรานต�ด�วย 

 - การบริหารจัดเก็บขยะในช#วงวันหยุดสงกรานต� ขอฝากกองช#างวางแผนการ
จัดเก็บขยะในช#วงวันหยุดสงกรานต� โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู#ท่ี 1 ,2 และหมู#ท่ี 6 ซ่ึง
เข�าร#วมโครงการปลอดถังขยะรถบรรทุกขยะต�องจัดเก็บทุกวัน ก#อนถึงวันหยุด
สงกรานต�ให�ผู�อํานวยการกองช#างเรียกประชุมพนักงานประจํารถขยะเพ่ือวาง
แผนการทํางานจัดเก็บขยะต#อไป    

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส#วนราชการภายใน อบต.
กันตังใต� เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2562 

นายกฯ ตามรายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส#วนราชการภายใน อบต.
กันตังใต� เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2562 ท่ีได�จัดส#งให�ทุกท#านแล�วนั้น โปรดได�
ตรวจสอบความถูกต�อง ผู�เข�าประชุมท#านใดจะขอแก�ไขรายงานการประชุมบ�าง
หรือไม# ขอเชิญครับ  

เลขานุการนายกฯ เรียน ท#านนายกฯ และผู�เข�าร#วมประชุมทุกคน ผมขอแก�ไขรายงานการประชุม
หน�าท่ี 5  ข�อความเดิม ข�อ 2. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารส#วนตําบลกันตัง
ใต� ได�มีการประชุมคณะกรรมการไปเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2562 ขอแก�ไขเปGน 
“ข�อ 2. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� จะมีการประชุม
คณะกรรมการในวันท่ี 22 มีนาคม 2562” 

นายกฯ มีผู�ใดจะขอแก�ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม# เม่ือไม#มีถือว#าท่ีประชุมให�การ
รับรอง 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอ (เพ่ือทราบ) 
 3.1 รายงาน/แจ�งผลการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายใน อบต.กันตังใต� 
  3.1.1 สํานักงานปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญหัวหน�าสํานักปลัดฯ 
หัวหน�าสํานักปลัดฯ เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด รองปลัด และผู�เข�าร#วมประชุมทุกท#าน ขอ

แจ�งการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต.ดังนี้   
 1. เตรียมการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สําหรับองค�การ

บริหารส#วนตําบลกันตังใต� จะมีการประดับตกแต#งโตsะหมู#บูชาประดิษฐานพระ-
ฉายาลักษณ�สมเด็จพระเจ�าอยู#หัว พร�อมเครื่องสักการะ ภายในอาคาร และประดับ
ตกแต#งผ�า และประดับธงชาติไทยและธงตราตราสัญลักษณ� ตามอาคารสถานท่ี  
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 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในโอกาสมหา

มงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
 2. การพิจารณาให�ความช#วยเหลือบ�านเรือนผู�ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซ่ึง

สํานักงานปลัดองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ได�รับแจ�งจาก นายขจรศักด์ิ  
สุวรรณวัฒน� ผู�ใหญ#บ�านหมู#ท่ี 3 ตําบลกันตังใต� ว#าได�เกิดฝนตกหนักและลมพัด
แรงทําให�ต�นยางพาราล�มทับบ�านเรือนของตนเอง เปGนเหตุให�หลังคาบ�านซ่ึงเปGน
กระเบ้ืองลอนคู#ได�รับความเสียหาย จึงได�มอบหมายให�นายกิตติ  ไหมสวัสด์ิ 
ตําแหน#ง เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการในตําแหน#ง เจ�าพนักงานปZองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ร#วมกับนายวีระวุธ ทองชู ตําแหน#ง ผู�ช#วยนาย
ช#างโยธา ได�ลงพ้ืนท่ีสํารวจความเสียหายเบ้ืองต�นพบว#า กระเบ้ืองลอนคู# ขนาด 
1.20 เมตร เกิดรอยแตกร�าวได�รับความเสีย จํานวน 40 แผ#น เนื่องจากเปGน
บ�านเรือนผู�ประสบภัยธรรมชาติเพียงครัวเรือนเดียว จึงขอนําเรื่องนี้เข�าท่ีประชุม
เพ่ือพิจารณา 

ผู�อํานวยการกองคลัง เรียน ท#านนายกฯ ตามท่ีหัวหน�าสํานักปลัดฯ ได�แจ�งรายละเอียดให�ท่ีประชุมทราบ
นั้น ส#วนตัวคิดว#าบ�านเรือนผู�ประสบภัยธรรมชาติมีเพียง 1 ครัวเรือน องค�การ
บริหารส#วนตําบลกันตังใต�ก็สามารถให�การช#วยเหลือได� เพราะมองท่ีผลการกระทํา
ว#ามีเจตนาหรือไม# ภัยธรรมชาติเปGนสิ่งท่ีไม#สามารถคาดการณ�ได�ล#วงหน�า และไม#
สามารถคาดเดาได�ว#าจะเกิดพ้ืนท่ีใด และไม#มีใครต�องการให�เกิดข้ึน ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนก็
ต�องช#วยเหลือต#อไปค#ะ  

ปลัด อบต. เรียน ท#านนายกฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยค#าใช�จ#ายเพ่ือช#วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว#าด�วยเงินทดรองราชการเพ่ือช#วยเหลือผู�ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ซ่ึงการช#วยเหลือประชาชนตามระเบียบ
จะต�องดําเนินการในขอบเขตอํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินตาม
กฎหมาย โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลัง และความจําเปGนเหมาะสม ซ่ึงต�องนํา
เรื่องนี้เข�าท่ีประชุมคณะกรรมการช#วยเหลือประชาชนขององค�การบริหารส#วน
ตําบลกันตังใต�เพ่ือพิจารณาให�เปGนไปตามระเบียบทางราชการ ซ่ึงเบ้ืองต�นขอให�
เปGนไปตามข้ันตอนทางราชการ คือขอให�ยื่นคําร�องขอความช#วยเหลือมายังองค�การ
บริหารส#วนตําบลกันตังใต�ตามข้ันตอน แล�วให�เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องลงพ้ืนท่ีสํารวจ
ความเสียหายและประมาณการความเสียหายเพ่ือเข�าสู#การพิจารณาของ
คณะกรรมการช#วยเหลือประชาชนขององค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต�ต#อไป 

รองปลัด อบต. เรียน ท#านนายกฯ สําหรับเรื่องนี้ส#วนท่ีรับผิดชอบได�เสนอหนังสือมายังผมแล�ว 
เบ้ืองต�นผมได�ลงความเห็น “เห็นควรพิจารณาให�ความช#วยเหลือ” เพราะเปGนเหตุ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปGนเหตุสุดวิสัยท่ีจะคาดการณ�ล#วงหน�าได� 

ปลัด อบต. ขอฝากงานปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย เม่ือเกิดกรณีแบบนี้ข้ึนน#าจะมีการ
บันทึกเหตุการณ�ให�สอดคล�องกับการเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ และขอให�
เจ�าหน�าท่ีได�ลงพ้ืนท่ีแจ�งท่ีประชุมประจําเดือนของหมู#บ�านว#า เม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติผู�ได�รับผลกระทบจะต�องมีข้ันตอน วิธีการ และดําเนินการอย#างไร
เพ่ือให�เปGนไปตามระเบียบ 
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หัวหน�าสํานักปลัดฯ เรียน ท#านนายกฯ ทางเจ�าหน�าท่ีซ่ึงรับผิดชอบดูแลงานปZองกันฯ ได�มีการบันทึก

เหตุการณ�ไว�เรียบร�อยแล�ว และจะได�ลงพ้ืนท่ีทําความเข�าใจกับชาวบ�านต#อไป 
ท่ีประชุม รับทราบ 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองคลัง 
ผู�อํานวยการกองคลัง  เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด รองปลัด และผู�เข�าประชุม

ทุกท#าน กองคลังขอรายงานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1.สอบถามการติดตามลูกหนี้ค�างค#าน้ําประปาของเจ�าหน�าท่ีภายในองค�การบริหาร

ส#วนตําบลกันตังใต� ได�มีการทยอยจ#ายแต#ยอดเงินยังไม#ครบ 
 2. กรณีลูกหนี้ประปาของหมู#ท่ี 2 ลูกหนี้รับปากสิ้นเดือนจะชําระให� แต#บัดนี้

ลูกหนี้รายดังกล#าวได�หนีไป ข้ันตอนต#อไปคือต�องติดตามให�ถึงท่ีสุด หากติดตามถึง
ท่ีสุดแล�วยังไม#สามารถติดต#อได�ก็จะจําหน#ายหนี้สูญ 

 3. การรายงานผลในระบบข�อมูลกลาง อปท. (INFO) ภาษีปZาย, ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน ซ่ึงได�มีหนังสือสั่งการให�รายงานภายในวันท่ี 5 ของเดือน ก็ได�มีการกําชับ
เจ�าหน�าท่ีไปแล�ว 

 4. งานการเงินและบัญชี ได�ดําเนินการปdดบัญชีประจําเดือน มีนาคม 2562 และ
ทําฎีกาเบิกจ#ายเงิน  

 5. งานทะเบียนทรัพย�สินและพัสดุได�ดําเนินการรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�างตามท่ี
กองต#างๆ ได�จัดส#งบันทึกขออนุมัติ  

นายกฯ ขอฝากกองคลังไปพิจารณาดําเนินการกรณีหอถังสูงของหมู#ท่ี 5 ซ่ึงเปGนทรัพย�สิน
ขององค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ท่ีมีการซ#อมเปลี่ยนแล�วหอถังสูงท่ีชํารุดได�
นํามาเก็บไว�ท่ีองค�การบริหารส#วนตําบลว#าจะทําโดยวิธีการใด เช#น การขาด
ทอดตลาด เปGนต�น 

ผู�อํานวยการกองคลัง สําหรับเรื่องพัสดุครุภัณฑ�ขององค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต�ท่ีมีการตรวจสอบ
ประจําปaแล�วพบว#ามีสภาพชํารุด หรือสูญหาย ก็ต�องช#วยเหลือกัน เม่ือระเบียบ
พัสดุฉบับใหม#เปdดทางให� 

ปลัด อบต. ข้ันตอนท่ีผู�อํานวยการกองคลังแจ�งนั้น ทางองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต�ก็มี
ความพยายามในการดําเนินการ ซ่ึงขณะนี้เดินมาจนถึงข้ันตอนสุดท�ายแล�ว รอผล
การดําเนินการอีกนิด ซ่ึงครุภัณฑ�ต้ังแต#ปaงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้ึนไป ต�องลงใน
ระบบ e-LAAS ให�เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายกฯ ขอเชิญตัวแทนผู�อํานวยการกองช#าง 
นายวีระวุธ  ทองชู เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด รองปลัด และผู�อํานวยการ 
ผู�ช#วยนายช#างโยธา กอง ทุกท#าน เจ�าหน�าท่ีคนอ่ืนๆ ของกองช#างได�รายงานผลการปฏิบัติงานให�

ผู�อํานวยการกองช#างทราบโดยตรงแล�ว ผมจึงขอรายงานการปฏิบัติงานส#วนตัวผม 
ดังนี้  

 1. งานรายละเอียดแบบแปลนโครงการต#างๆ ในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ#าย
ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 ดําเนินการไปแล�ว รอวิศวกรรับรองแบบแปลน
การก#อสร�าง 
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 2. งานซ#อมท#อประปาโครงการพระราชดําริยังไม#แล�วเสร็จ ต�องรอทางเจ�าหน�าท่ี

ชลประทานตรังเข�าดําเนินการ เพราะท#อเมนต�ประปาหลายจุดเกิดการรั่วซึม ต�อง
เปลี่ยนท#อเมนต�ใหม# เพราะท#อเดิมสนิมกัดกร#อนจนผุหมดแล�ว 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด รองปลัด และผู�เข�าประชุม 

ทุกท#าน กองสวัสดิการสังคมขอรายงานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. การดําเนินโครงการส#งเสริมการดูแลสุขภาพของผู�สูงอายุ ซ่ึงจะมีหนังสือเชิญ

ประชุมผู�เก่ียวข�องเพ่ือปรึกษาหารือถึงแนวทางการจัดทําโครงการ ในวันท่ี 3 
เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส#วนตําบล
กันตังใต� 

 2. โครงการอบรมทักษะการพัฒนาอาชีพและแก�ไขป,ญหาการว#างงานให�กับ
ประชาชนซ่ึงจะมีการดําเนินการในช#วงปลายเดือนเมษายน 2562 

 3. การจ#ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุสําหรับเดือนเมษายนนี้ กําหนดจ#ายในวันท่ี 5 
เมษายน และขอหารือกรณีผู�สูงอายุบางรายเสียชีวิตไปแล�ว เช#น องค�การบริหาร
ส#วนตําบลกันตังใต� กําหนดจ#ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุเดือนเมษายน 2562 ในวันท่ี 5 
เมษายน 2562 บังเอิญมีผู�สูงอายุเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2562 ผู�สูงอายุท่ี
เสียชีวิตรายดังกล#าวก็ไม#สามารถรับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุประจําเดือน เมษายน 
2562 ได� เพราะขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเสียชีวิตไปแล�ว ซ่ึงเปGนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยท่ีได�กําหนดไว� และการจ#ายเบ้ียยังชีพกรณีจ#ายเงินสด ป,ญหา
คือ ผู�มารับแทนบางรายไม#มีการมอบอํานาจ 

นายกฯ เรื่องนี้นายกฯ มองในแง#ของผู�สูงอายุ คิดว#าถึงแม�ว#าผู�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุได�เสีย
เสียชีวิตลงไปก#อนหน�าท่ีจะจ#ายเบ้ียยังชีพแบบเงินสด เขาก็น#าจะได�รับเบ้ียในเดือน
นั้น เพราะทางกองสวัสด์ิได�มีการจัดทําฎีกาการเบิกจ#ายเงินไปแล�ว ซ่ึงในการจัดทํา
ฎีกาการเบิกจ#ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุนั้น ผู�รับเบ้ียยังชีพก็ยังมีชีวิตอยู#  

ปลัด อบต. การจ#ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  กําหนดว#าผู�รับเบ้ีย
ยังชีพผู�สูงอายุขาดคุณสมบัติเม่ือ ตาย ในกรณีท่ีผู�สูงอายุท่ีรับเบ้ียยังชีพได�เสียชีวิต
ไปแล�ว ก็จะไม#มีการจ#ายเบ้ียยังชีพให�แก#ผู�นั้น เพราะเปGนเรื่องเฉพาะตัวบุคคล มิใช#
เงินตกทอด ท่ีจะมอบอํานาจให�บุตรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมารับแทนได� เพราะผู�
ผู�สูงอายุท่ีรับเบ้ียยังชีพได�เสียชีวิตไปแล�ว จะมาเซ็นชื่อมอบอํานาจให�ผู� อ่ืนได�
อย#างไร อีกท้ังในช#วงของการจัดทําข�อมูลแต#ละเดือนเพ่ือแสดงตัวว#าผู�รับเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุรายใดมีชีวิตอยู#หรือไม# ทางกองสวัสดิการสังคมต�องเข�าไปบันทึกข�อมูลใน
ระบบสารสนทศซ่ึงมีการเชื่อมโยงข�อมูลระหว#างสํานักทะเบียนราษฎร�กับข�อมูล
ผู�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ซ่ึงหากผู�สูงอายุรายใดเสียชีวิตหรือย�ายท่ีอยู#ก็มีการแจ�งใน
ระบบข�อมูลดังกล#าว 

นายกฯ เม่ือเปGนอย#างนี้แล�ว ก็ขอให�กองสวัสดิการสังคมรีบดําเนินการสํารวจข�อมูลและ
จัดทําฎีกาส#งไปกองคลังให�เร็วข้ึน เพ่ือท่ีจะให�กองคลังจัดทําเช็คและรีบจ#ายเบ้ียยัง
ชีพผู�สูงอายุให�เร็วท่ีสุดอย#างน�อยภายในวันท่ี 5 ของเดือน หากตรงวันหยุดก็จ#าย
ในวันถัดไปท่ีเปdดทําการ  
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รองนายกฯ คนท่ี 1 เรียน ท#านนายกฯ ขอฝากผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรณีของผู�ดํารง

ตําแหน#งผู�นําทางศาสนาอิสลามของหมู#ท่ี 3 นายรัญ ได�มีการติดต#อไปแล�วหรือยัง 
เพราะได�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุไปหลายเดือนแล�ว  

ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ได�มอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีไปแจ�งแล�วโดยนัดให�มาพบท่ีกองสวัสดิการสังคม เพ่ือจะ
ได�ชี้แจงทําความเข�าใจรายละเอียดการรับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุให�ทราบ และจะขอ
คืนเงินท่ีได�รับไปแล�วส#งคืนคลังต#อไป 

นายกฯ ขอฝากผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคมให�จัดทําหนังสือสอบถามข�อมูลผู�ดํารง
ตําแหน#งทางศาสนาอิสลามของตําบลกันตังใต�ไปยังหน#วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือเปGน
ข�อมูลในการจ#ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุต#อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ 
ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด รองปลัด และผู�เข�าประชุม 

ทุกท#าน กองการศึกษาฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 1. ขอขอบคุณทุกท#านท่ีช#วยกันปฏิบัติหน�าท่ีในพิธีเปdดโครงการแข#งขันกีฬาสร�าง

สัมพันธ�ต�านยาเสพติด ประจําปa 2562 จนสําเร็จลุล#วงไปด�วยดี 
 2. การแข#งขันกีฬาเปตองกําหนดการแข#งขันในวันท่ี 6 เมษายน 2562 ใช�สนาม

กีฬาเปตองภายในบริเวณท่ีทําการองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� จํานวน 6 
สนาม และสนามกีฬาเปตองบ�านกันตังใต� จํานวน 2 สนาม สําหรับคําสั่งแต#งต้ัง
คณะกรรมการการแข#งขันกีฬาเปตองจะจัดส#งให�ในเร็วนี้ 

 3. การแข#งขันกีฬามหกรรมกีฬาท�องถ่ิน “พระยารัษฎาเกมส�” ประจําปa 2562 
ทางองค�การบริหารส#วนตําบลโคกยาง ยังไม#มีความเคลื่อนไหวใดๆ ว#าจะมีการนัด
ประชุมอีกเม่ือไหร# คงต�องรอหนังสืออีกครั้ง 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.2 การซักซ�อม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย 
  3.2.1 รองปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญรองปลัดฯ 
รองปลัด อบต. ผมไม#มีเรื่องแจ�งครับ 
  3.2.2 ปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญปลัดฯ 
ปลัด อบต. เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด รองปลัด และผู�เข�าประชุม 

ทุกท#าน ปลัดฯ ขอแจ�งการซักซ�อม/นโยบายในการปฏิบัติราชการของปลัดฯ 
ดังนี้ 

 1. ปลัดฯ ได�มีโอกาสพูดคุยกับหัวหน�าสํานักปลัด ผู�อํานวยการกอง เพ่ือความ
เปGนระเบียบเรียบร�อยภายในบริเวณสํานักงาน ได�มีการแบ#งพ้ืนท่ีดูแลรักษาของ
แต#ละกอง เช#น กองช#าง รับผิดชอบดูแลสนามเปตอง ต�นไทร เปGนต�น ซ่ึงเร็วๆ 
นี้น#าจะมีความชัดเจนข้ึน  

 2. การมอบหมายงานในอํานาจหน�าท่ีของปลัดองค�การบริหารส#วนตําบลให�
รองปลัดองค�การบริหารส#วนตําบลปฏิบัติราชการแทนเฉพาะงานและให�มี
อํานาจหน�าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล กลั่นกรอง ตรวจสอบ  
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 และเสนอความเห็น นําเสนอต#อปลัดองค�การบริหารส#วนตําบลเพ่ือทราบและ

ร#วมพิจารณาเก่ียวกับการปฏิบัติราชการในหน�าท่ีประจําส#วนราชการ ดังนี้ 
 1. กองช#าง (รองปลัดลงนามแบบแปลนก#อสร�าง แบบคําร�องขอรับบริการ) 
 2. สํานักงานปลัด (เฉพาะงานปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 3. กองการศึกษาฯ (เฉพาะงานกีฬา นันทนาการและงานวัฒนธรรม) 
 สําหรับหนังสือรับ หนังสือส#ง ให�เสนอผ#านรองปลัดเพ่ือออกความเห็นในเรื่อง

นั้นๆ และเสนอปลัดอีกครั้ง เพ่ือกลั่นกรองความชัดเจน  
 4. กรอบวงเงินอนุมัติไม#เกิน 50,000.-บาท ให�ยกเลิก ในกรณีท่ีปลัดลาหรือ

เดินทางไปราชการ รองปลัดในฐานะผู�รักษาราชการแทนปลัด ก็สามารถลงนาม
การเบิกจ#ายงบประมาณแต#ละรายการได�เต็มวงเงินทุกฎีกา และคําสั่งดังกล#าว
ได�แจ�งเวียนให�ทุกกอง และนายกฯ ทราบแล�ว 

รองปลัดฯ เพ่ือความเข�าใจถูกต�องตรงกัน ขอซักซ�อมคําสั่งดังกล#าว คือการปฏิบัติงาน
เหมือนเดิมแต#เพ่ิมปลัดเข�ามารับทราบกลั่นกรองความเห็นอีกชั้นหนึ่ง 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายกฯ ขอเชิญรองนายกฯ คนท่ี 1 
รองนายกฯ คนท่ี 1 ผมไม#มีเรื่องแจ�งครับ 
นายกฯ ขอเชิญเลขานุการนายกฯ 
เลขานุการนายกฯ เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ ปลัด รองปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน ผมขอแจ�ง

เรื่องของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ดังนี้ 
 1. ข�อมูลเด็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็กป,จจุบันมีจํานวนท้ังสิ้น 40 คน 
 2. เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2562 ได�มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย�

พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ครั้งท่ี 1/2562 ท่ีประชุมได�
ให�ความเห็นชอบร#างหลักสูตรสถานศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหาร
ส#วนตําบลกันตังใต� (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) และให�ความเห็นชอบยืมเงิน
รายได�สะสมเพ่ือใช�ในโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 
จํานวน 40 วัน เปGนเวลา 2 เดือน ต้ังแต#เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 
เปGนนําวนเงิน 32,000.-บาท 

 3. การใช�รถยนต�ส#วนกลาง (คันสีแดง) เพ่ือนํารถไปใช�ในการประชาสัมพันธ�
การแข#งขันกีฬาสร�างสัมพันธ�ต�านยาเสพติด ประจําปa 2562 ณ สนามกีฬา
ฟุตบอลวิทยาลัยการอาชีพกันตัง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - ไม#มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายกฯ ท่ีประชุมท#านใดมีเรื่องจะพูดคุยอีกหรือไม# เม่ือไม#มีผมขอขอบคุณทุกท#านท่ีเข�า 
 ประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม 
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เลิกประชุม เวลา 15.15 น. 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู�จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายธีระศักด์ิ  หวอตะเห) 
                 นักจัดการงานท่ัวไป 
 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวอรพินท�  บุษบา) 
      ปลัดองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการ อบต.กันตังใต� 
วันจันทร* ท่ี 22 เมษายน 2562 

เวลา  14.00 น. 
ณ  ห�องประชุมสภาองค*การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 

 
ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายกิตติ  กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต�  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
3. นายปรีชา   นุ#นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�   
4. นางสาวอรพินท�  บุษบา ปลัด อบต.กันตังใต�  
5. นางสาวนงนุช  ด�วงเรือง นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ แทนหัวหน�าสํานักปลัด อบต. 

6. นางฐิตารีย�  นิชรัตน�กุล ผู�อํานวยการกองคลัง   
7. นายสมพล  อุปมัยรัตน� ผู�อํานวยการกองช#าง  
8. นางสาวโสมนัสสา  จันทร�ด ี ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ  
9. นางกาญจนา  สาระบุตร ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  

10. นางสาวสุลัดดา  กันตังกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  
 

ผู�ไม�มาประชุม   

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายวิรวัฒน�   หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  
2. นายป,ญญา  แดหวา รองปลัด อบต.กันตังใต�  

 

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

1. นายธีระศักด์ิ  หวอตะเห นักจัดการงานท่ัวไป  
 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 เม่ือมีผู�มาประชุมครบองค�ประชุม นายกิตติ  กันตังกุล  นายกองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
นายกฯ การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายในองค�การบริหารส#วนตําบล

กันตังใต�และ “เชิดชูคนดี ภายในองค�กร” ซ่ึงนายกฯ ปลัด และเลขานุการนายกฯ 
ได�ตรวจเยี่ยมและได�ให�ข�อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. สํานักงานปลัด อบต. “เชิดชูคนดี ภายในองค�กร” คือ นายกมล  กันตังกุล 
ตําแหน#ง ยาม ข�อเสนอแนะเรื่องแผนผังโครงสร�างภายในควรปรับปรุงเปGนป,จจุบัน 
และควรมีปZายชื่อและตําแหน#งต้ังโตsะทํางานด�วย 

 2. กองคลัง “เชิดชูคนดี ภายในองค�กร” คือ นางสาวเบญจมาส  ดาหลาย 
ตําแหน#ง  ผู�ช#วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�  ข�อเสนอแนะเรื่องแผนผังโครงสร�าง
ภายในควรปรับปรุงเปGนป,จจุบัน การจัดเก็บเอกสารมีความเปGนระเบียบเรียบร�อย  
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 และควรขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการบริการประชาชนผู�มาติดต#อราชการ เช#น การ

ชําระค#าน้ําประปา ค#าขยะ หรือการจ#ายค#าภาษีต#างๆ เปGนต�น  
 3. กองช#าง “เชิดชูคนดี ภายในองค�กร” คือ นายสมพล  อุปมัยรัตน� ตําแหน#ง  

ผู�อํานวยการกองช#าง  ข�อเสนอแนะเรื่องแผนผังโครงสร�างภายในควรปรับปรุงให�มี
ขนาดใหญ#กว#าป,จจุบัน และรองรับพ้ืนท่ีการบริการประชาชนผู�มาติดต#อราชการ
ด�วย 

 4. กองการศึกษาฯ “เชิดชูคนดี ภายในองค�กร” คือ นางสาวโสมนัสสา  จันทร�ดี 
ตําแหน#ง  ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ  ข�อเสนอแนะควรมีการจัดทําแผนผัง
โครงสร�างภายในด�วย  

 5. กองสวัสดิการสังคม “เชิดชูคนดี ภายในองค�กร” คือ นายป,ญญา  สาครินทร� 
ตําแหน#ง  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  ห�องทํางานมีกลิ่นไม#พึงประสงค� เช#น กลิ่น
แอลกอฮอล� บุหรี่  กองสวัสดิการสังคม เปGนหน#วยงานท่ีพบปะกับประชาชนผู�มา
รับบริการมากท่ีสุด เช#น การลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพ ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด เปGน
ต�น เม่ือมีกลิ่นไม#พึงแล�วจะทํายังไง ข�อเสนอแนะควรมีการปรับปรุงเรื่องกลิ่นไม#พึง
ประสงค�ดังกล#าว ดูแลเรื่องความสะอาดภายในห�องทํางาน และควรมีแผนผัง
โครงสร�างภายในและผังโครงสร�างศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุตําบลกันตังใต�
ด�วย 

 โดยสรุปผลการตรวจเยี่ยมภาพรวมเปGนท่ีพอใจและควรปรับปรุงตามท่ีมี
ข�อเสนอแนะไป โดยอีก 3 เดือน จะลงตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน�าต#อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส#วนราชการ อบต.กันตังใต� 
เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2562 

นายกฯ ตามรายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส#วนราชการภายใน อบต.
กันตังใต� เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2562 ท่ีได�จัดส#งให�ทุกท#านแล�วนั้น โปรดได�
ตรวจสอบความถูกต�อง ผู�เข�าประชุมท#านใดจะขอแก�ไขรายงานการประชุมบ�าง
หรือไม# ขอเชิญครับ  

นายกฯ เม่ือไม#มีถือว#าท่ีประชุมให�การรับรอง 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอ (เพ่ือทราบ) 
 3.1 รายงาน/แจ�งผลการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายใน อบต.กันตังใต� 
  3.1.1 สํานักงานปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญรักษาการหัวหน�าสํานักปลัดฯ 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ เรียน ท#านนายกฯ คณะผู�บริหาร ปลัด รองปลัด และผู�เข�าร#วมประชุมทุกท#าน ขอ

แจ�งการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต.ดังนี้ 
 1. งานนโยบายและแผน อยู#ระหว#างเตรียมการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต.กันตังใต� ในวันท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. 
 2. งานบริหารท่ัวไป เตรียมการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ในวันท่ี 

23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. 
 3. งานบริหารงานบุคคล ประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส#วนตําบลและ

พนักงานจ�าง 
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 4. งานกฎหมายและคดี การจัดเก็บข�อมูล ITA อยู#ระหว#างบันทึกข�อมูลผู�มีส#วนได�

เสียในระบบ 
 5. งานปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส#งน้ําให�กับประชาชนในตําบลกันตังใต� 
นายกฯ ขอสอบถามเรื่องการให�การช#วยเหลือผู�ป`วยจิตเวช ให�อํานาจมากน�อยแค#ไหน มอบ

ให�ปลัดตีความ ขอเชิญปลัด   
ปลัด อบต. เรียน ท#านนายกฯ เนื่องจากในช#วงท่ีมีหนังสือมายังองค�การบริหารส#วนตําบล

กันตังใต� ปลัดอยู#ในช#วงลาพักผ#อน หนังสือเข�าห�องสํานักงานปลัด จากหนังสือ
ดังกล#าวการสนับสนุนการดําเนินการตามบันทึกข�อตกลงว#าด�วยความร#วมมือเพ่ือ
การปZองกัน เฝZาระวัง และแก�ไขป,ญหาผู�ป̀วยท่ีมีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการ
ใช�ยาเสพติด โดยกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�ร#วมลงนามบันทึกข�อตกลง
ดังกล#าว ระหว#างสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กรมการ
แพทย� สถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห#งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรม
ควบคุมโรค สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง สํานักงานตํารวจ
แห#งชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมประชาสัมพันธ� สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร�างเสริมสุขภาพ และสํานักงานคณะกรรมการปZองกันและปราบรามยาเสพติด ได�
กําหนดขอบเขตและแนวทางการดําเนินงาน กําหนดคํานิยามของผู�ป̀วยท่ีมีอาการ
ทางจิตอันเนื่องมาจากการใช�ยาเสพติด (ผู�ป̀วยจิตเวชยาเสพติด) ในส#วนของกรม
ส#งเสริมการปกครองท�องถ่ินท่ีจะดําเนินการประสานให�เทศบาลและองค�การ
บริหารส#วนตําบลส#งเสริม สนับสนุนให�ความช#วยเหลือแก#ชุมชนในการแก�ไขป,ญหา 
และสนับสนุนให�ความร#วมมือในการนําส#งผู�ป̀วยท่ีมีอาการทางจิตอันเนื่องมาจาก
การใช�ยาเสพติดให�ได�รับการบําบัดในสถานบําบัดของกระทรวงสาธารณสุข 
หน#วยงานท่ีเก่ียวข�องจะร#วมกันจัดทําแผนและดําเนินการขับเคลื่อนระยะเวลา
ความร#วมมือ ระหว#างวันท่ี 6 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2565 โดยให�
องค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินสนับสนุนการดําเนินการตามบันทึกข�อตกลงดังกล#าว
ให�สอดคล�องกับอํานาจหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยส#วนตัวปลัดมองว#าเรื่องนี้
ต�องมีเจ�าภาพในการบูรณาการการจัดทําแผนดังกล#าว จึงขอฝากท#านนายกฯ ได�
พูดคุยหรือสอบถามในท่ีประชุมหัวหน�าส#วนราชการระดับอําเภอกันตังด�วยค#ะ  

นายกฯ โดยสรุปนายกฯ คิดว#า รถยนต�ขององค�การบริหารส#วนตําบลสามารถนําส#งผู�ป̀วยท่ี
มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช�ยาเสพติด (ผู�ป̀วยจิตเวชยาเสพติด) ได�แต#ต�อง
มีเจ�าหน�าท่ีตํารวจและเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขไปด�วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองคลัง 
ผู�อํานวยการกองคลัง เรียน ท#านนายกฯ ขอมอบให�นักวิชาการเงินและบัญชีรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เพราะน�องเขาได�จัดเตรียมข�อมูลไว�แล�วค#ะ 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด ผู�อํานวยการกองและ

ผู�เข�าร#วมประชุมทุกท#าน กองคลังขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 งานจัดเก็บรายได�   1. ค#าตอบแทนการใช�ประโยชน�ในท่ีดินของรัฐ จํานวน 70 

ราย เก็บได� 60 ราย ค�าง 10 ราย ได�มีการดําเนินการติดตามอยู# 
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 2. ค#าตอบแทนการอนุญาตการลุกล้ําลําน้ํา ท้ังหมด 116 ราย ยกเว�นตาม

กฎกระทรวง 62 ราย เก็บได� 18 ราย ค�าง 54 ราย ได�มีการดําเนินการติดตามอยู# 
 3. การดําเนินการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ประกอบด�วย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ภาษีบํารุงท�องท่ี และภาษีปZาย 
 งานพัสดุ  ให�กองส#งรายงานการใช�รถประจําเดือนมีนาคม 2562 เพ่ือใช�

ประกอบการเบิกจ#ายน้ํามันเชื้อเพลิง 
 งานการเงิน 1. รายงานการใช�จ#ายเงินสะสมและทุนสํารองเงินสะสม ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการเบิกเงินฯ รอบแรก เดือนตุลาคม – มีนาคม 2562 
ให�รายงานท�องถ่ินจังหวัดภายในเดือนพฤษภาคม 2562 

 2. รายงานการดําเนินการตามข�อชี้แนะของ สตง.จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 2561 ไม#มีข�อชี้แนะของ สตง. 

 3. นําส#งงบการเงินประจําเดือน มีนาคม 2562 นําส#งท�องถ่ินอําเภอ ท�องถ่ิน
จังหวัดและคลังจังหวัด 

นายกฯ นายกฯ ได�ประสานไปยังเจ�าของกิจการสถานีป,�มน้ํามันในเขตพ้ืนท่ีตําบลกันตังใต� 
เพ่ือให�องค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต�ได�ใช�บริการ เปGนการสะดวก ลดความ
ล#าช�าในการเดินทางไปเติมน้ํามันยังป,�ม ปตท. ซ่ึงขณะนี้เจ�าของกิจการอยู#
ต#างประเทศ 

ผู�อํานวยการกองคลัง เรียน ท#านนายกฯ ขอสอบถามนายกฯ ไปประสานทางป,�มเขาให�เครดิตองค�การ
บริหารส#วนตําบลกันตังใต�หรือไม# หากเขาให�เครดิตก็ขอให�จัดส#งเอกสารมาเพ่ือ
ดําเนินการต#อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองช#าง 
ผู�อํานวยการกองช#าง เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด ผู�อํานวยการกองและ

ผู�เข�าร#วมประชุมทุกท#าน กองช#างขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 งานควบคุมอาคาร ประจําเดือน มีนาคม 2562 มีผู�มายื่นขอรับใบอนุญาต

ก#อสร�างอาคาร จํานวน 2 ราย 
 การจัดเก็บขยะช#วงวันหยุดสงกรานต�ออกบริการจัดเก็บขยะวันท่ี 12, 15 และ 

16 เมษายน 2562  
 การจัดทําขยะเปaยกครัวเรือนได�รายงานจังหวัดครบ 100% ซ่ึงครัวเรือนใดท่ีไม#ได�

จัดทําขยะเปaยก แต#มีการกําจัดขยะในรูปแบบต#างๆ เช#น เศษอาหารให�เปGนอาหาร
ของไก# เปGด หมู เปGนต�น ก็คิดเปGนการกําจัดขยะเปaยกในครัวเรือน 

 ขอปรึกษาหารือ เนื่องจากมีหนังสือจากนายประมวล รักษาแก�ว  โดยมีข�อความมี
ความประสงค�ขอเปลี่ยนชื่อถนน (ซอยสถานีวิจัยฯ) ซ่ึงต้ังอยู#หมู#ท่ี 3 ตําบลกันตัง
ใต� เปลี่ยนเปGนชื่อถนน (ซอยประมวลอุทิศ) เนื่องจากบุคคลรายดังกล#าวได�อุทิศ
ท่ีดินให�องค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ในการทําถนนซอยดังกล#าว เพ่ือให�
ลูกหลานได�รับรู�ว#าเขาเปGนผู�บริจาคท่ีดินดังกล#าว เรื่องดังกล#าวต�องนําเข�าสภาฯ
หรือไม# เพราะในแผนพัฒนาท�องถ่ินมีโครงการบรรจุไว� (ซอยสถานีวิจัยฯ) หากมี
การเปลี่ยนชื่อถนนซอยดังกล#าว ต�องมีการเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท�องถ่ิน
หรือไม# และการแบ#งพ้ืนท่ีรับผิดชอบของแต#ละกองตอนนี้จัดทําเรียบร�อยแล�ว 
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เลขานุการนายกฯ เรียน ท#านนายกฯ และผู�เข�าประชุมทุกท#าน เรื่องนี้เดิมทีนายประมวลเคยดํารง

ตําแหน#ง หัวหน�าสถานีวิจัยป̀าชายเลน หมู#ท่ี 2 ได�อุทิศท่ีดินบริเวณสถานีวิจัย
เฉพาะพ้ืนท่ีด�านในท่ีติดต#อกับสถานีวิจัยเพ่ือทําถนนซอยดังกล#าวแต#ไม#ได�อุทิศ
ท่ีดินตลอดท้ังสาย 

นายกฯ มอบหมายให�ผู�อํานวยการกองช#างไปศึกษาข�อมูลรายละเอียดเรื่องดังกล#าว และ
มอบหมายให�นายภิรมย�  ชัยณรงค� ไปดําเนินการวางถังขยะเปaยกในโรงทานสํานัก
สงฆ�กันตังใต� ในช#วงท่ีมีงานศพ เพ่ือท่ีจะนําเศษอาหารมาทําน้ําหมักชีวภาพ  

นายกฯ ผมได�รับข�อมูลจากผู�รับจ�างโครงการรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู#ท่ี 6 
และรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู#ท่ี 4 ว#าจะขอยกเลิกสัญญาโครงการ
ดังกล#าว เพราะมีป,ญหาในหลายๆ เรื่อง เช#น แบบแปลนโครงการไม#สอดรับกับ
สภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินโครงการ เปGนต�น ทําให�ผู�รับจ�างไม#สามารถดําเนินการได� เม่ือ
เปGนอย#างนี้แล�วองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต�ในฐานะผู� ว#าจ�างจะมี
วิธีดําเนินการอย#างไร 

ปลัด อบต. เรียน ท#านนายกฯ สําหรับเรื่องนี้เปGนเรื่องท่ีไม#น#าจะเกิดข้ึนในองค�การบริหารส#วน
ตําบลกันตังใต� เพราะโครงการดังกล#าวเปGนโครงการจ#ายขาดเงินสะสมใน
ปaงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือแก�ไขป,ญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�องประชาชน 
สัญญาเริ่มต้ังแต#วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 แต#ผู�รับจ�างยังไม#สามารถทํางานได�เสร็จ
สิ้นตามสัญญา เปGนสาเหตุให�มีค#าปรับเกิดข้ึน ซ่ึงทราบว#าค#าปรับเกิน 60% ตาม
ระเบียบพัสดุฯ คณะกรรมการตรวจการจ�างเปGนผู�บริหารสัญญา ก็ต�องมาไล#กันว#า
ต�นสายปลายเหตุเกิดมาจากอะไร ผู�เก่ียวข�องทุกฝ`ายต�องมาช#วยกันแก�ไขป,ญหา 

ผู�อํานวยการกองคลัง เรียน ท#านนายกฯ ส#วนตัวคิดว#าผู�รับจ�างจะขอยกเลิกสัญญาโครงการดังกล#าวไม#ได� 
เพราะได�ดําเนินการไปแล�วถึงแม�ว#าจะมีค#าปรับเกิดข้ึนก็ตาม ผู�รับจ�างต�อง
ดําเนินการต#อให�เสร็จสิ้น แนวทางคือให�ผู�รับจ�างนําเงินค#าปรับมาวางไว�แล�วหา
ผู�รับจ�างในพ้ืนท่ีท่ีสามารถเข�าไปดําเนินการโครงการดังกล#าวได�เม่ือแล�วเสร็จ ก็นํา
เงินสดท่ีผู�รับจ�างมาวางเปGนหลักประกันจ#ายเปGนค#าจ�างให�กับผู�รับจ�างในพ้ืนท่ี 

ท่ีประชุม ได�พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องดังกล#าวพอสมควร โดยยึดระเบียบพัสดุเพ่ือ
ประโยชน�ทางราชการเปGนหลัก  ท่ีประชุมโดยนายกฯ ได�มอบหมายให�ผู�อํานวยการ
กองช#าง ประสานไปยังผู�รับจ�างให�แจ�งหนังสือมายังองค�การบริหารส#วนตําบลเพ่ือ
เปGนหลักฐาน 

นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ 
ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด ผู�อํานวยการกองและ

ผู�เข�าร#วมประชุมทุกท#าน กองการศึกษาฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ของโรงเรียนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ�านเกาะเค่ียม และศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 2. โครงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนายกฯ ได�อนุมัติโครงการแล�ว 
 3. การกําหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ#ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส#วน

ท�องถ่ินโดยกระทรวงมหาดไทยได�ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด�วยรายได�
และการจ#ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ.2562 โดย 
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 ให�มีผลยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการนําเงิน

รายได�ของของสถานศึกษาไปจัดสรรเปGนค#าใช�จ#ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค�กร
ปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ.2551 และบัญญัติให�รูปแบบฎีกาเบิกจ#ายเงินของ
สถานศึกษาเปGนไปตามท่ีอธิบดีกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด โดยให�
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ให�ใช�แบบฎีกาเบิกจ#ายเงิน
ขององค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด�วยการรับ
เงิน การเบิกจ#ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กร
ปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม โดยอนุโลม 

 4. พิธีเปdดการแข#งขันมหกรรมกีฬาท�องถ่ิน “พระยารัษฎาเกมส�” ประจําปa 2562 
ในวันท่ี 23 พ.ค.2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ�านโคกยาง 

 5. บริษัทเนสเล# ประเทศไทย ขอความอนุเคราะห�ใช�สถานท่ีเพ่ือประชาสัมพันธ�
ความรู�ด�านโภชนาการแก#ผู�ปกครองเด็ก ณ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันตังใต� 

นายกฯ ขอฝากผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ ไปดูเรื่องชุดพละของเด็ก  ผู�ปกครองบาง
รายได�จ#ายเงินไปแล�วแต#ยังไม#ได�รับชุดพละ เม่ือเรื่องดังข้ึนครูก็แก�ป,ญหาโดยการ
นําเงินไปคืนผู�ปกครอง ฝากไปคิดว#าจะมีวิธีการแก�ป,ญหานี้อย#างไร 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัด ผู�อํานวยการกองและ

ผู�เข�าร#วมประชุมทุกท#าน กองสวัสดิการสังคม ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. ช#วยเหลือผู�ประสบป,ญหาทางสังคม จํานวน 1 ราย คือ นางเน#งน�อย หมู#ท่ี 3 

โดยเหล#ากาชาดจังหวัดตรังได�ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบ�าน 
 2. ประกาศการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดโดยมีผู�มาลงทะเบียนท้ังสิ้น 26 ราย 

โดยจัดส#งสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดตรังแล�ว 
 3. การรับลงทะเบียนผู�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุมีการรับลงทะเบียนทุกวัน ในวันและ

เวลาราชการ 
 4. การจัดทําโครงการส#งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ ประจําปa 2562 ก็ได�ดําเนินการ

เสร็จสิ้นเปGนท่ีเรียบร�อย ขอขอบคุณทุกท#านท่ีให�ความร#วมมือเปGนอย#างดี 
 5. กําหนดการจ#ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุประจําเดือน พฤษภาคม 2562 ในวันท่ี 3 

พฤษภาคม 2562 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.2 การซักซ�อม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย 
  3.2.1 รองปลัด อบต. 
 - ไม#มี 
  3.2.2 ปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญปลัดฯ 
ปลัด อบต. เรียน ท#านนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ และผู�เข�าประชุม ทุกท#านปลัดฯ 

ได�ฟ,งการรายงานของแต#ละกองแล�ว ก็ขอฝากเรื่องต#างๆ ดังนี้  
 กองคลัง  การติดตามผู�ค�างชําระค#าตอบแทนการอนุญาตการลุกล้ําลําน้ํา ท้ังหมด 

116 ราย ยกเว�นตามกฎกระทรวง 62 ราย เก็บได� 18 ราย ค�าง 54 ราย ท่ีเปGน 
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 ห#วงเพราะการชําระค#าตอบแทนครั้งแรกภายใน 60 วัน นับแต#วันท่ีได�รับ

ใบอนุญาต การชําระครั้งต#อไปให�ครบรอบ 1 ปa เน�นย้ําช#วยติดตามให�มาชําระ
ด�วย และขอชื่นชมการทํางาน ผลการตรวจสอบการเงินประจําปaงบประมาณ 
พ.ศ.2561 จาก สตง.ปรากฏว#าไม#มีข�อเสนอแนะหรือข�อทักท�วงแต#ประการใด 

 กองช#าง  กรณีของนายประมวล ขอเปลี่ยนชื่อซอยถนน ขอให�ไปตรวจสอบ
ข้ันตอนว#ามีท่ีมาอย#างไร หากมีการอุทิศท่ีดินตลอดสายเพ่ือให�ก#อสร�างถนนก็
ต�องเข�าท่ีประชุมประชาคมหมู#บ�าน 

 กองการศึกษาฯ  กรณีผู�บริหารท�องถ่ินมอบอํานาจเปGนหนังสือให�หัวหน�า
สถานศึกษาหรือผู�ท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเห็นว#าเหมาะสมเปGนผู�มีอํานาจอนุมัติการ
ดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมของสถานศึกษา การจัดซ้ือจัดจ�างและการ
อนุมัติจ#ายเงินรายได�ของสถานศึกษา ส#วนตรงนี้ได�กําหนดวงเงินไว�หรือไม#และ
กําหนดวงเงินไว�เท#าไหร# 

 กองสวัสดิการสังคม  การตรวจสอบข�อมูลเพ่ิมเติมของผู�มีสิทธิในโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดท่ีไม#มีชื่อในฐานข�อมูลผู�มีสิทธิในโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห#งรัฐ และรายงานให�สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดตรังทราบตามกําหนด 

 ให�แต#ละกองสรุปผลการเบิกจ#ายเงินโดยแยกเปGนประเภทรายจ#ายเปGนรายไตร
มาส รายงานให�ปลัดทราบด�วย  

ท่ีประชุม รับทราบ  
นายกฯ ขอแสดงความยินดีท่ีผลการตรวจสอบการเงินประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2561 

จาก สตง.ปรากฏว#าไม#มีข�อเสนอแนะหรือข�อทักท�วงแต#ประการใด 
นายกฯ ขอเชิญเลขานายกฯ 
เลขานุการนายกฯ เรียน ท#านนายกฯ และผู�เข�าประชุมทุกท#าน ผมขอรายงานการปฏิบัติงานของ

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
 1. เด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีจํานวน 25 คน และจะทําการเปdดภาคเรียนปa

การศึกษาใหม#ในวันท่ี 16 พ.ค.2562 
 2.เงินสะสมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเบิกจ#ายได�ในกรณีของการพัฒนาผู�เรียน แต#

ไม#สามารถเบิกจ#ายค#าซ#อมแซมอาคารสถานท่ีได� ซ่ึงทางกองการศึกษาฯ และ
ครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จะไปเข�ารับการอบรมระหว#างวันท่ี 1 – 3 ส.ค.2562 
ของกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ินซ่ึงจะมีความชัดเจนถึงแนวทางการเบิก
จ#ายเงินสะสมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

 3. การพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโดยกําหนดการตัดหญ�าในช#วงต�นเดือน พ.ค.
2562 

 4. การประชาสัมพันธ�กิจกรรมต#างๆขององค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ซ่ึง
จะใช�รถยนต�ส#วนกลาง (คันสีแดง) เปGนรถประชาสัมพันธ� 

 5. การใช�คําในพิธีการต#างๆ ให�ถูกต�อง เช#น คําว#า“นิมนต�พระคุณท#าน” แต#ท่ี
พูดกันส#วนมากใช�คําว#า “กราบนิมนต�พระคุณเจ�า” ซ่ึงเปGนการคําท่ีผิด เพราะ
คําว#า “กราบนิมนต�พระคุณเจ�า” ต�องใช�กับพระสมณะศักด์ิสูง เปGนต�น  
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นายกฯ ขอเชิญทุกท#านร#วมงานเลี้ยงวันเกษียณตําแหน#งผู�ใหญ#บ�านของ นางสุภา  

กันตังกุล ผู�ใหญ#บ�านหมู#ท่ี 1 ในวันท่ี 26 เมษายน 2562 ต้ังแต#เวลา 18.00 
น. เปGนต�นไป ณ ลานเอนกประสงค�หมู#ท่ี 1 ตําบลกันตังใต�  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - ไม#มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายกฯ ท่ีประชุมท#านใดมีเรื่องจะพูดคุยอีกหรือไม# เม่ือไม#มีผมขอขอบคุณทุกท#านท่ีเข�า 
 ประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู�จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายธีระศักด์ิ  หวอตะเห) 
                 นักจัดการงานท่ัวไป 
 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวอรพินท�  บุษบา) 
      ปลัดองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการ อบต.กันตังใต� 
วันพุธ ท่ี 1 พฤษภาคม 2562 

เวลา  14.00 น. 
ณ  ห�องประชุมสภาองค*การบริหารส�วนตําบลกันตังใต� 

 
ผู�เข�าประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายกิตติ  กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต�  
2. นายทิภา   คงนคร รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 1  
3. นายวิรวัฒน�  หมาดหวา รองนายก อบต.กันตังใต� คนท่ี 2  
4. นางสาวอรพินท�  บุษบา ปลัด อบต.กันตังใต�  
5. นายป,ญญา  แดหวา รองปลัด อบต.กันตังใต�  
6. นางสาวเรืองรัตน�  ขัตสากาญจน� หัวหน�าสํานักปลัด อบต.กันตังใต�  

7. นางฐิตารีย�  นิชรัตน�กุล ผู�อํานวยการกองคลัง   
8. นายสมพล  อุปมัยรัตน� ผู�อํานวยการกองช#าง  
9. นางสาวโสมนัสสา  จันทร�ด ี ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ  

10. นางกาญจนา  สาระบุตร ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
 

ผู�ไม�มาประชุม   

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง หมายเหตุ 
1. นายปรีชา  นุ#นสุวรรณ เลขานุการนายก อบต.กันตังใต�  

 

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

1. นายธีระศักด์ิ  หวอตะเห นักจัดการงานท่ัวไป  
 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 เม่ือมีผู�มาประชุมครบองค�ประชุม นายกิตติ  กันตังกุล  นายกองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
นายกฯ - นายพรเทพ เพชรน�อย ปลัดอําเภออาวุโสกันตัง เข�าโรงเรียนนายอําเภอเปGน

ระยะเวลา 5 เดือน โดยนายอําเภอกันตังมอบให� นายปรีชา  ถาวรประสิทธิ์ 
ปลัดอําเภอรักษาราชการแทน  

 - พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว#างวันท่ี 4 – 6 พฤษภาคม 
2562 ขอเชิญหัวหน�าส#วนราชการ ผู�บริหารองค�กรปกครองส#วนท�องถ่ิน กํานัน 
ผู�ใหญ#บ�าน ตลอดจนข�าราชการ พนักงานส#วนท�องถ่ิน เข�าร#วมงานพระราชพิธี
ดังกล#าวด�วย 

 - กองทุนการออมแห#งชาติ (กอช.) ขอเน�นย้ําประชาสัมพันธ�ให�หาสมาชิกเพ่ิมข้ึน 
 - กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” ประจําเดือน พฤษภาคม 2562 

พัฒนาปรับปรุงกําจัดวัชพืชห�วยวังพลู (ทางลงก#อนถึงโค�งรําวง) หมู#ท่ี 3 
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 - การบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยอําเภอกันตังมีผู�สมัครจํานวน 9 

คน ค#าใช�จ#ายคนละ 3,000.-บาท  
 - โครงการผู�ว#าพาเข�าวัดในวันธรรมสวนะโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือแสดงตนเปGน

พุทธมามกะท่ีสมบูรณ�และน�อมนําหลักธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ี สําหรับอําเภอ
กันตังกําหนดกิจกรรมโครงการดังกล#าวในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 
09.00 น. ณ วัดย#านซ่ือ โดยแต#งกายชุดสุภาพสีขาว และนําปdnนโตไปด�วย 

 - พิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 208 ปa ประจําปa 2562 ในวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2562 ณ ศาลหลักเมืองตรัง หมู#ท่ี 2 ตําบลควนธานี อําเภอกันตัง 

 - การประชุมชี้แจงมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน#วยงานภาครัฐ 
จังหวัดตรัง ประจําปaงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
เวลา 13.00 น. ณ ห�องประชุมอําเภอกันตัง 

 - การประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ�พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 และปZายไวนิลถวายพระพร โดยขอความร#วมมือหน#วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ดําเนินการประดับและติดต้ังด�วย 

 - เรื่องการช#วยเหลือนําส#งผู�ป̀วยท่ีมีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช�ยาเสพติด 
(ผู�ป̀วยจิตเวชยาเสพติด) นายกฯ ได�หารือให�หน#วยงานท่ีเก่ียวข�องรวมกันทําแผน
ว#าเราจะมีวิธีการอย#างไร ใครเปGนเจ�าภาพ ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาลกันตังกล#าวว#า
ผู�ป̀วยยาเสพติดมี 2 ประเภท คือ เริ่มฟ,nนเฟ�อน และไปรักษาตัวแล�วกลับมา
เหมือนเดิม เม่ือส#งไปอีกโรงพยาบาลไม#รับ การนําส#งเปGนความเห็นของแพทย�ว#า
จะพาผู�ป̀วยเข�ารับการรักษาท่ีใด ซ่ึงนายอําเภอจะเรียกหัวหน�าส#วนราชการท่ี
เก่ียวข�องมาจัดทําแผนโดยเร็ว 

 - กลุ#มเกษตรกรท่ีเข�าทําประโยชน�ในท่ีดินของรัฐ (ทุ#งเทียวเห็ด) ซ่ึงมีสิทธิได�รับ
สวัสดิการจากรัฐ เช#น การขอทําธุรกรรมทางการเงินจากธนาคาร ซ่ึงได�มีการหารือ
แนวทางการช#วยเหลือจากรัฐว#า กรณีขอกู�ได�หรือไม# 

 - โครงการเจาะเลือดขององค�การบริหารส#วนจังหวัดตรัง คณะกรรมการกระจาย
อํานาจให�แก#องค�กรปกครองส#วนท�องถ่ินให�สอบถามองค�กรปกครองส#วนท�องถ่ิน
ว#ามีโครงการดังกล#าวหรือไม#ซ่ึงองค�การบริหารส#วนตําบลไม#สามารถดําเนินการได�
เนื่องจากซํ้าซ�อนกับองค�การบริหารส#วนจังหวัดตรัง 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส#วนราชการ อบต.กันตังใต� 
เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2562 

นายกฯ ตามรายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส#วนราชการภายใน อบต.
กันตังใต� เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2562 ท่ีได�จัดส#งให�ทุกท#านแล�วนั้น โปรดได�
ตรวจสอบความถูกต�อง ผู�เข�าประชุมท#านใดจะขอแก�ไขรายงานการประชุมบ�าง
หรือไม# ขอเชิญครับ  

นายกฯ เม่ือไม#มีถือว#าท่ีประชุมให�การรับรอง 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอ (เพ่ือทราบ) 
 3.1 รายงาน/แจ�งผลการปฏิบัติงานของส#วนราชการภายใน อบต.กันตังใต� 
  3.1.1 สํานักงานปลัด อบต. 
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นายกฯ ขอเชิญหัวหน�าสํานักปลัด อบต. 
หัวหน�าสํานักปลัด อบต. เรียน นายกฯ รองนายกฯ ปลัด รองปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สํานักงานปลัด

ขอแจ�งการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 งานบริหารงานบุคคล 
 1. กําลังบันทึกข�อมูลบุคลากรแห#งชาติ 
 2. แจ�งบันทึกข�อตกลงประเมินครั้งท่ี 2 (แจ�งทุกส#วนทุกกอง) 
 3. ทําหนังสือเชิญกลุ#มเปZาหมาย “โครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจําปa 

2562” 
 งานนโยบายและแผน 
 1. ประชุมประชาคมระดับตําบล 
 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช.เพ่ือพิจารณาโครงการฯ 
 3. โอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ#ายประจําปa 
 งานบริหารท่ัวไป 
 1. ขอเปdดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปa 2561 ระหว#างวันท่ี 10 – 

24 พฤษภาคม 2562  
 2. บันทึกข�อมูลกลาง 8 ด�าน 
 3. กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด�วยหัวใจ” ประจําเดือน พฤษภาคม 2562 

ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห�วยวังพลู (ทางลงก#อนถึงโค�งรําวง บ�านจุปะ) 
หมู#ท่ี 3 

 งานกฎหมายและคดี 
 1. เปdดเข�าใช�งานระบบ ITA เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร#งใสในการ

ดําเนินงานของ อปท.และอนุมัติผู�มีส#วนได�เสียภายใน จํานวน 39 คน และผู�มีส#วน
ได�เสียภายนอก จํานวน 100 คน 

 งานปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1. ส#งน้ําให�ประชาชนตําบลกันตังใต�ท่ีร�องขอ 
 และขอหารือการเข�าร#วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันท่ี 

6 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณหน�าศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม# เวลา 15.30 
น. การแต#งกายเครื่องแบบเต็มยศ  

นายกฯ มอบหมายให�ข�าราชการส#วนท�องถ่ินกองละ 2 คน รวมจํานวน 10 คน เข�าร#วม
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.1.2 กองคลัง 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองคลัง 
ผู�อํานวยการกองคลัง เรียน นายกฯ รองนายกฯ ปลัด รองปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองคลังขอแจ�ง

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. แจ�งรายได�ท่ีองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต�จัดเก็บเองประมาณการท่ีมี

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท�องถ่ินและภาษีปZาย ประมาณการไว� 
195,000.-บาท รับจริงวันนี้  165,492.36 บาท คาดว#าในช#วงสิ้น
ปaงบประมาณน#าจะใกล�เคียงกับประมาณการท่ีต้ังไว� 
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 2. ขณะนี้มีรายรับจริงทุกหมวดท่ีเข�ามาจํานวน 2 ไตรมาส เปGนจํานวนเงิน

25,087,855.34 บาท 
 3.  ประมาการรายจ#าย ท่ี ต้ัง ไว�  32,000,000.-บาท ขณะนี้ จ# ายไป 

15,090,000.-บาท จ#ายได�อีกประมาณ 16,000,000.-บาท 
 4. ค#าตอบแทนการใช�ประโยชน�ในท่ีดินของรัฐ จํานวน 70 ราย เก็บได� 60 ราย 

ค�าง 10 ราย ได�มีการดําเนินการติดตามอยู# 
 5. ค#าตอบแทนการอนุญาตการลุกล้ําลําน้ํา ท้ังหมด 116 ราย ยกเว�นตาม

กฎกระทรวง 62 ราย เก็บได� 24 ราย ค�าง 30 ราย ได�มีการดําเนินการติดตาม
อยู#  

 6. การบันทึกข�อมูลเจ�าของทรัพย�สิน LTax 3000 ซ่ึงจะมีผลบังคับใช�ต้ังแต#
วันท่ี 1 มกราคม 2563 เปGนต�นไป และจะมีการยกเลิกภาษีบํารุงท�องท่ี ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน และภาษีปZาย โดยจะใช�ภาษี LTax 3000 ซ่ึงขณะนี้ท่ีดิน
ทุกแปลงในพ้ืนตําบลกันตังใต�มีจํานวนท้ังสิ้น 3,500 กว#าแปลง ได�บันทึก
ข�อมูลแล�ว จํานวน 678 แปลง  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.1.3 กองช#าง 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองช#าง 
ผู�อํานวยการกองช#าง เรียน นายกฯ รองนายกฯ ปลัด รองปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองช#างขอแจ�ง

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. งานควบคุมอาคาร เดือนเมษายน 2562 ไม#มีผู�ขออนุญาตก#อรสร�าง 
 2. งานจัดเก็บขยะ ทางจังหวัดแจ�งประชาสัมพันธ�เรื่องเพลง 3 อาสา ได�

มอบหมายให�ผู�ช#วยเจ�าพนักงานธุรการประชาสัมพันธ�ในไลน�แล�ว 
 3. การสมัคร อถล.จังหวัดแจ�งให�รับสมัคร อถล.รายใหม# วันนี้มีผู�สมัครจํานวน 

5 ราย และได�รายงานให�อําเภอทราบแล�ว เปZาหมายของการสมัคร อถล.
ต�องการให�ได� 100% ของจํานวนประชากรท้ังหมด 

 4. งานประมาณการและออกแบบ ตอนนี้รถกระเช�าอยู#ในข้ันตอนการกําหนด
ราคากลางมีใบเสนอราคาเข�ามาแค#เพียง 1 ราย และสืบราคาภายนอก จํานวน 
1 ราย และงานปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟ,ลท�จากงบประมาณเหลือจ#าย ตอนนี้
อยู#ในข้ันตอนกําหนดขอบเขตงาน และงานรับรองแบบแปลนของข�อบัญญัติ
ตอนนี้กําลังดําเนินการแก�ไขแบบแปลนเพ่ือให�วิศวกรรับรองคงจะแล�วเสร็จ
ภายในอาทิตย�นี้ และอาทิตย�หน�าท่ีนําไปให�วิศวกรรับรอง สําหรับงานจ#ายขาด
เงินสะสมตอนนี้ก็เขียนแบบแปลนและประมาณการอยู#ครับ 

นายกฯ สําหรับกองช#างเรื่องการรับรองแบบแปลนมีป,ญหาทุก อบต.และให�กองช#าง
ประสานไปยังผู�รับจ�างมาดําเนินการซ#อมแซมปรับปรุงเครื่องเสียงท่ีติดต้ังใน
รถบรรทุกขยะ เหตุเกิดข้ึนเม่ือวันจันทร�ท่ีผ#านมารถบรรทุกขยะไปเร็วกว#าปกติ 
ทําให�ชาวบ�านไม#ได�นําขยะมาวางหน�าบ�าน เหตุผลท่ีให�ติดต้ังเครื่องเสียงก็
เพราะใช�เปdดเพลงในช#วงเวลาไปเก็บขยะเพ่ือให�ชาวบ�านได�รับรู�ว#ารถบรรทุกมา
เก็บขยะแล�ว เม่ือเครื่องเสียงไม#สามารถใช�งานได�ก็ต�องหาวิธีการแก�ไขให�
สามารถใช�งานได�ตามปกติ 
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ผู�อํานวยการกองช#าง ได�ประสานไปยังผู�รับจ�างแล�วโดยให�นํารถบรรทุกขยะไปจอดท้ิงไว�ท่ีร�าน ซ่ึงรถ

ต�องมีการใช�งานทุกวันหากนําไปจอดท้ิงไว�ก็จะมีป,ญหาในการจัดเก็บขยะ 
นายกฯ เม่ือมีรถบรรทุกขยะ 2 คัน ก็สามารถสลับกันใช� คือ นํารถบรรทุกขยะไปจอด

ท้ิงไว�ท่ีร�าน 1 คัน ให�ซ#อมให�เสร็จเรียบร�อยแล�ว รถอีก 1 คัน ก็จัดเก็บขยะไป 
ลองสลับกันดูระหว#างรถบรรทุกขยะคันเล็กและคันใหญ# เม่ือรถคันใหญ#เข�าซอย
ไม#ได� ก็วิ่งคันเล็ก นําคันใหญ#จอดท้ิงไว�ท่ีร�าน เม่ือใช�คันเล็กก็ต�องวิ่งจัดเก็บวันละ 
2 เท่ียว มอบผู�อํานวยการกองช#างหาวิธีการแก�ไข เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ
ต#อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.1.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ 
ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ เรียน นายกฯ รองนายกฯ ปลัด รองปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองการศึกษาฯ

ขอแจ�งการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. ดําเนินการโครงการสนับสนุนการถือศีลอดในช#วงเดือนรอมฎอน ทําบันทึก

จัดซ้ือจัดจ�างไปแล�ว รอส#งข�าวสาร อาหารแห�ง ได�ประสานทางรองวิรวัฒน� เพ่ือ
ขอความอนุเคราะห�ไปยังมัสยิดเพ่ือจะนําข�าวสาร อาหารแห�งไปแจกเบ้ืองต�น
ทราบว#าวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 เปGนวันแรกของการถือศีลอด 

 2. กีฬาพระยารัษฎาเกมส� ประจําปa 2562 องค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต�
ได�จัดส#งกีฬาเข�าร#วมทําการแข#งขัน จํานวน 5 ประเภท สําหรับประเภทกีฬาท่ี
ไม#จัดส#ง ประกอบด�วย ตะกร�อ วอลเลย�บอลประชาชนหญิง มีนักกีฬาประมาณ 
139 คน อยู#ในช#วงเขียนโครงการเสร็จแล�วจะเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติต#อไป 

 3. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ#ายเพ่ิมเติมรายการกีฬาพระยารัษฎา
เกมส� ประจําปa 2562 เนื่องจากงบประมาณท่ีมีอยู# จํานวน 95,000.-บาท 
ไม#เพียงพอ   

 4. ประชาสัมพันธ�การปลูกต�นไม�จัดกิจกรรมการปลูกต�นไม�ประจําปaของชาติใน
วันวิสาขบูชา ขอให�แต#ละกองนําต�นไม�มาคนละ 1 ต�น เพ่ือนํามาปลูกในวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. 

 5. การประเมินองค�กรคุณธรรม ประกอบด�วยคุณธรรม จริยธรรมผู�บริหาร ซ่ึง
จะสอดคล�องกับการประกาศองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต�เปGนองค�การ
บริหารส#วนตําบล และการประเมินผู�บริหาร  

นายกฯ มอบหมายผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ ได�ประสานเจ�าหน�าท่ีเพ่ือตัดหญ�า
บริเวณศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือรองรับการเปdดภาคเรียน ขอทราบความคืบหน�า
ว#าทางโรงเรียนบ�านเกาะเค่ียม ได�ส#งหนังสือมายังองค�การบริหารส#วนตําบล
กันตังใต�แล�วยังขอฝากให�ตามเรื่องด�วย 

รองปลัด อบต. เรียน นายกฯ รองนายกฯ ปลัด ผู�อํานวยการกองกองและผู�เข�าประชุมทุกท#าน ผม
ขอเพ่ิมเติมกีฬาพระยารัษฎาเกมส� ประจําปa 2562 เราทราบงบประมาณแล�วว#า
จํานวน 95,000.-บาท นักกีฬา จํานวน 139 คน เสื้อคงจะลดลงเพราะมีนักกีฬา 
1 คน เล#น 3 ประเภท เพราะนักกีฬามีได�ชุดเดียว ขอหารือในท่ีประชุมเรื่อง
ผู�เข�าร#วมในพิธีเปdดจะเชิญบุคคลภายนอกเข�าร#วมด�วยหรือไม# หรือเฉพาะนักกีฬา  
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 หากเชิญบุคคลไปด�วยเสื้อจะไม#เพียงพอ ขบวนพาเหรดมีการแต#งหน�า แต#งตัวด�วย

หรือไม# เช#น การแต#งกายให�เหมือนกัน อาจจะใช�กางเกงวอร�มท่ีมีสีหรือแบบ
เดียวกันหรือไม# ขอทราบรายละเอียดเพ่ือท่ีกองการศึกษาฯ จะได�ต้ังงบประมาณได�
ถูกต�อง เพราะงบประมาณ 95,000.-บาท ใช�จ#ายอะไรมากน�อยแค#ไหน เช#น 
ค#าน้ํา อาหาร เปGนต�น  

นายกฯ ขอให�กองการศึกษาจัดทําผังขบวนพาเหรดขององค�การบริหารส#วนตําบลกันตัง
ใต� สําหรับบุคคลภายนอกอาจจะเปGนกลุ#มสตรี กลุ#มบ�านเกาะเค่ียม โดยนํา
สินค�า OTOP ของตําบลกันตังใต�ไปโชว� เม่ือเชิญบุคคลภายนอกเข�าร#วมก็น#าจะ
มีเสื้อมอบให�เขาไปเพ่ือเปGนของขวัญในฐานะท่ีเขาอุทิศเวลามาให�องค�การ
บริหารส#วนตําบลกันตังใต�  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.1.5 กองสวัสดิการสังคม 
นายกฯ ขอเชิญผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เรียน นายกฯ รองนายกฯ ปลัด รองปลัด และผู�เข�าประชุมทุกท#าน กองสวัสดิการ

สังคมขอแจ�งการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. จัดส#งรายชื่อแม#ดีเด#นให�อําเภอกันตังทราบแล�ว โดยส#งนางสุภา กันตังกุล  
 2. การจ#ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุในวันศุกร�ท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
 3. จัดโครงการฝeกอาชีพในตําบลกันตังใต�กลุ#มเปZาหมาย จํานวน 50 คน แยก

ประเภทเปGนประชาชนท่ัวไปและผู�พิการท่ีสามารถช#วยเหลือตัวเองได� ขอฝาก
ประชาสัมพันธ� กําหนดการจัดในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

นายกฯ มอบหมายนักพัฒนาชุมชนดําเนินการประสานกับญาติของนายลอบ ประชาชน
หมู#ท่ี 2 ซ่ึงเปGนผู�ด�อยโอกาสทางสังคม แต#ยังไม#มีบัตรประจําตัวประชาชนและ
ยังไม#ได�รับเบ้ียยังชีพ เพ่ือให�ได�รับสิทธิ์จากทางราชการต#อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 3.2 การซักซ�อม/นโยบายในการปฏิบัติราชการ โดย 
  3.2.1 รองปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญรองปลัด อบต. 
รองปลัด อบต. ไม#มีเรื่องแจ�งครับ 
  3.2.2 ปลัด อบต. 
นายกฯ ขอเชิญปลัด อบต. 
ปลัด อบต. เรียน นายกฯ รองนายกฯ และผู�เข�าประชุมทุกท#าน สําหรับปลัดมีเรื่องแจ�งให�

ทราบ เก่ียวกับการเตรียมความพร�อมในการขอเปdดประชุมสภา สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปa 2562 ระหว#างวันท่ี 10 – 24 พฤษภาคม 2562 
โดยมีวาระสําคัญคือ การเลือกรองประธานสภาฯ (กรณีแทนตําแหน#งท่ีว#าง) 
และขอยกเลิกมติท่ีประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปa 2562 
ในการให�ความเห็นชอบแผน เม่ือยกเลิกเสร็จก็พิจารณาขอความเห็นชอบร#าง
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 ซ่ึงผ#าน
การประชาคมครบถ�วนแล�วในคราวประชุมเดียวกันค#ะ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายกฯ ขอหารือท่ีประชุม จากมติท่ีประชุมประชาคมตําบลครั้งล#าสุดได�ให�ความเห็นชอบ 

1. การขอใช�พ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ได�พิจารณาเห็นว#าพ้ืนท่ีป̀าบริเวณโรงเรียนบ�านจุปะมีความ
เหมาะสมท่ีจะดําเนินโครงการดังกล#าว จึงมอบหมายให�ผู�อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคมเปGนผู�ประสานงานและจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห�ใช�พ้ืนท่ี 
และแผนท่ีท่ีจะขอใช�ไปยังโรงเรียนบ�านเกาะเค่ียมต#อไป 
2. การยกฐานะองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต�เปGน “เทศบาลตําบลกันตังใต�” 
ซ่ึงท่ีประชุมประชาคมตําบลได�ให�ความเห็นชอบแล�วจะมีข้ันตอนดําเนินการ
อย#างไรต#อไป ขอเชิญปลัด 

ปลัด อบต. สําหรับข้ันตอนยกองค�การบริหารส#วนตําบลเปGนเทศบาลตําบล 
 1. ขอความเห็นชอบจากสภาฯ (ผู�บริหารต�องจัดทําหลักการ เหตุผล) 

2. ผู�รับผิดชอบไปจัดทําแนวเขต แผนท่ีแนวเขต ใช�ข้ันตอนและระยะเวลานาน เขต
พ้ืนท่ีติดต#อกับใครก็ต�องให�เขาเซ็นยินยอมด�วย 
3. จัดทําประชาพิจารณ�  วิธีการอาจจะลงพ้ืนท่ีไปยังแต#ละหมู#บ�าน หรือเชิญแต#ละ
หมู#บ�านมาทําประชาพิจารณ� เสร็จแล�วทํารูปเล#มประมาณ 20 กว#าเล#ม ส#งไปยัง
กระทรวงมหาดไทย และต�องเดินทางไปชี้แจง ผู�ซ่ึงต�องไปชี้แจงประกอบด�วย นายก 
ปลัด ผู�อํานวยการกองช#างหรือผู�เก่ียวข�องไปชี้แจงต#อผู�แทนกระทรวงมหาดไทย 
มติท่ีประชุมประชาคมตําบลครั้งล#าสุดอาจจะเปGนการแจ�งให�ทราบ แต#ไม#สามารถ
นํามาเปGนผลได� 

นายกฯ นายอําเภอกันตัง แจ�งว#าจังหวัดให�จัดหาบุคคลเปZาหมายเข�าเฝZาทูลละอองธุลี- 
พระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ระหว#างวันท่ี 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยอําเภอ
ละ จํานวน 1 คันรถบัส ซ่ึงในความเปGนจริงเปGนเรื่องยากท่ีจะให�แต#ละตําบลส#ง
ตัวแทนเข�าร#วม เพราะมีป,ญหาเรื่องการเบิกจ#ายงบประมาณ เช#น การจ�างเหมารถ
เดินทางไป – กลับ เปGนต�น ซ่ึงอําเภอกันตังก็ไม#มีงบประมาณสําหรับเปGนค#าใช�จ#าย
ดังกล#าว และนายอําเภอกันตังได�พิจารณาแล�ว จึงมอบหมายให�องค�การบริหาร
ส#วนตําบลกันตังใต� เปGนตัวแทนของอําเภอกันตัง จัดหาบุคคลเปZาหมาย จํานวน 
34 คน ตลอดจนงบประมาณเพ่ือเปGนค# าใช�จ# ายในการเดินทางไปเข� า
เฝZาทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร กําหนดการเบ้ืองต�นคือ วันท่ี 
4 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. รถบัสของแต#ละอําเภอต�องเดินทางถึง
บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย� รัชกาลท่ี 5 หน�าศาลากลางจังหวัดตรังหลังเก#า 
เพ่ือร#วมพิธีปล#อยขบวนรถของผู�ว#าราชการจังหวัดตรัง ซ่ึงในเรื่องนี้ก็ได�มีหนังสือสั่ง
การเก่ียวกับการยกเว�นระเบียบต#างๆ ท่ีเก่ียวกับงานพระราชพิธีไว�แล�ว และสุดท�าย 
สรรพากรขอความอนุเคราะห�สํารวจข�อมูลบ�านรังนกอีแอ#นในพ้ืนท่ีขององค�กร
ปกครองส#วนท�องถ่ิน ขอให�ผู�เก่ียวข�องดําเนินการด�วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายกฯ ท่ีประชุมท#านใดมีเรื่องจะพูดคุยอีกหรือไม# เม่ือไม#มีผมขอขอบคุณทุกท#านท่ีเข�า 
 ประชุมในวันนี้ ขอปdดประชุม 
เลิกประชุม เวลา 16.10 น. 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู�จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายธีระศักด์ิ  หวอตะเห) 
                 นักจัดการงานท่ัวไป 
 
 
 (ลงชื่อ)                                         ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวอรพินท�  บุษบา) 
      ปลัดองค�การบริหารส#วนตําบลกันตังใต� 
 
 

 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
  
  
   
 
   
  
 
 
 
 
  
  


