
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 คร้ังที่  2 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖3 

วันจันทร์ ที่  30  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา  ๐๙.3๐  น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 

*************************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอนันต์   จันดี ประธานสภาเทศบาลฯ อนันต์   จันดี 
๒ นายร่าเหม   หาญจิตร์ รองประธานสภาเทศบาลฯ ร่าเหม   หาญจิตร์ 
๓ นายสมเกียรติ  สลาสะรัด เลขานุการสภาเทศบาล สมเกียรติ  สลาสะรัด 
4 นายก่อละหลี  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  1 ก่อละหลี  ถลาง 
5 นายเฝาหรี  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  1 เฝาหรี  ถลาง 
6 นายชรินทร์  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  1 ชรินทร์  ถลาง 
7 นายอิมรอน  สมาดี สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  ๒ อิมรอน  สมาดี 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

                 -ไม่มี 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายวรากร   กิจการ นายกเทศมนตรี วรากร   กิจการ 
2 นายซุลกิฟลี  มาโนชน์ รองนายกเทศมนตรี ซุลกิฟลี  มาโนชน์ 
3 นายรุสดี  ประเสริฐดำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รุสดี    ประเสริฐดำ 
4 นายพิเชษฐ์  กิจการ เลขานุการนายกเทศมนตรี พิเชษฐ์   กิจการ 
5 นายภานุวัฒน์  กำพวน ผอ.กองคลัง รก.ปลัดเทศบาล  ภานุวัฒน์  กำพวน 
6 นางพรรณทิพย์  อินตัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  พรรณทิพย์  อินตัน 
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เริ่มประชุม 
 
นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์   จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

เวลา  09.30  นาฬิกา 
 
- บัดนี้  ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี         
พ.ศ.๒๕๖3 สมาชิกสภาเทศบาล ได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานสภา
เทศบาลกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
- ท่านผู้บริหารเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน   ปลัดเทศบาลและผู้มาร่วมประชุม  
ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุม สำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ในวันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมครบ           
องค์ประชุมแล้ว และก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
อ่านประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖3 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 
- ประกาศสภาเทศบาลตำบลกำพวน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนสมัยสามัญ    
สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖3 ตามที่สภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้มีมติในคราวประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖3 วันที่ ๒7 เดือน มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖3  โดยมีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ดังนี้   
คือวันเริ่มประชุมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖3 ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2563  
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  ตามความในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑4) พ.ศ.๒๕62 ประกอบข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑          
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  กำหนดในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม
สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด  โดยสมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาต
จากผู้ ว่ าราชการจั งห วัด   อาศั ยอำน าจตามความ ในมาตรา ๒๔  และมาตรา ๒ ๕                  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕6๒ ประกอบ
ข้อ  ๒๐, ๒๑ , ๒๒ และข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล 
กำพวน  สมัยสามัญ สมัยที่สี่   ประจำปี  พ.ศ.2563 โดยเริ่มจากวันที่   ๑  ถึงวันที่  ๓๐ 
พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖3 มีกำหนด 30 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  
28  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖3 (นายอารีดีน  อินตัน) ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน  จึงนำเรียน
มาเพ่ือทราบ 
- เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖3 ให้สมาชิกสภาเทศบาล
ได้รับทราบแล้ว  ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
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นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายอิมรอน  สมาดี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
1.1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563                         
     -อำเภอสุขสำราญได้แจ้งการจัดกิจกรรมเนื่ องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป 
ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอสุขสำราญ  2. พิธีวางพานพุ่มและพิธี
ถวายบังคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอสุขสำราญ การแต่งกาย
เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ผมขอแจ้งให้สมาชิกทราบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ นะครับ 
 
รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว 
 
     -ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมครับ 
 
    -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผู้บริหารเทศบาล เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล                
ผู้ทรงเกียรติ และผู้มาร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอิมรอน  สมาดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
กำพวน เป็นกรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม ขอกล่าวถึงบันทึกรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน วันที่  13 
พฤศจิกายน 2563  เวลา ๑4.๐๐ นาฬิกา  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน 
คณะกรรมการผู้มาตรวจรายงานการประชุมประกอบด้วย 
๑. นายร่าเหม  หาญจิตร์  ประธานกรรมการ 
๒. นายชรินทร์  ถลาง   กรรมการ 
๓. นายอิมรอน  สมาดี           กรรมการ/เลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา ๑4.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมของ         
สภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน  2563 การพิจารณาตรวจแล้วเสร็จเมื่อเวลา 16.00 นาฬิกา ได้ตรวจบันทึก
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน ตามข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย                   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ผลปรากฏดังนี้ 
1. บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว จำนวน 11 หน้า 
2. ถ้อยคำที่บันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
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นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำในบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ แต่อย่างใด 
จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนดังกล่าว ที่คณะกรรมการพิจารณา
ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพ่ือพิจารณาให้การรับรองต่อไป จึงนำ
เรียนมาเพ่ือทราบ 
 
    - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  ว่ามีส่วนใดที่
จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือตัดทอนบ้างหรือไม่ ถ้ามีก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านเสนอได้ เชิญครับ 
 
    -ถ้าหากว่า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือตัดทอนรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3       
วันที่ 10 พฤศจิกายน  2563 ที่ผ่านมา ผมจะขอถามมติในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้         
ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน 2563  
ดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
 
-สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ลงมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล   
กำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 
  เห็นชอบ        6      เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0      เสียง 
  งดออกเสียง    1     เสียง(ประธานสภาฯ) 

     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันอังคารที่ 10 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน    
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
          3.1) เรื่อง  ขอเสนอญัตติการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน แทนตำแหน่งว่าง 
 
          ด้วยได้รับญัตติ เรื่อง การเสนอชื่อสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน แทนตำแหน่งว่าง ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด ให้ที่
ประชุมทราบ เชิญครับ  
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นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวรากร  กิจการ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

      ด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน ที่สภาเทศบาล
มอบหมาย คือ นายซุลกิฟลี มาโนชน์  และ นายอนันต์  จันดี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลกำพวน เนื่องจากต้องการปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ทำให้ตำแหน่งคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกำพวนหมดวาระไปด้วย ทำให้ตำแหน่งว่าง จำนวน 2 
ตำแหน่ง จึงมีความจำเป็นจะต้องเลือกคณะกรรมการจากสภาเทศบาลตำบลกำพวน จำนวน 2 
รายเพื่อแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ครับ 
 
      ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกำพวนเสนอญัตติ ครับ  
 
      เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน  ข้าพเจ้า นายวรากร  กิจการ  นายกเทศมนตรี 
ตำบลกำพวน สำหรับญัตติ เรื่องการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน แทนตำแหน่งว่าง  โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังต่อไปนี้  
                                              หลักการ 
     ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกำพวน ที่ 19/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน  โดยได้แต่งตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลกำพวนที่สภามอบหมาย  จำนวน  2  ท่าน คือ  นายซุลกิฟลี  มาโนชน์  และ 
นายอภิสิทธิ์  ภู่สกุล  
                                               เหตุผล 
      คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน ที่สภาเทศบาลมอบหมาย 
คือ นายซุลกิฟลี มาโนชน์  และ นายอนันต์  จันดี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน เนื่องจากต้องการปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ทำให้ตำแหน่งคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลกำพวน หมดวาระไปด้วย ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.2561 ข้อ 12(3) ให้
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวน 2 คน ประกอบกับ ข้อ 14 ให้กรรมการ
ตามข้อ 12(2) (3) (4) (5) (6) และ (7) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจาก
ตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ (7) พ้นจากความเป็นสมาชิกสภาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      เห็นควรเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน จำนวน 2 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลกำพวนแทนตำแหน่งที่ว่าง ครับ 
 
     ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน จำนวน 2 ท่าน เพื่อ 
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวนแทนตำแหน่งที่ว่าง 
ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อครับ 
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นายอิมรอน  สมาดี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเฝาหรี  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเฝาหรี  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอนันต์  จันดี  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายชรินทร์  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 

 
      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผมนายอิมรอน  สมาดี สมาชิกสภาเทศบาล 
ตำบลกำพวน เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอ นายก่อละหลี  ถลาง เป็นคณะกรรมการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน  คนที่ 1 ครับ 
 
    ขอผู้รับรอง จำนวน  2  คน  ด้วยครับ 
 
 
กระผม  นายเฝาหรี  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 ขอรับรองครับ 
 
 
กระผม  นายสมเกียรติ  สลาสะรัด  สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 ขอรับรองครับ 
 
 
     เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผมขอเสนอ นายสมเกียรติ  สลาสะรัด  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน  คนที่ 2 ครับ 
 
     ขอผู้รับรอง จำนวน  2  คน  ด้วยครับ 
 
 
กระผม  นายร่าเหม  หาญจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 2 ขอรับรองครับ 
 
 
กระผม  นายชรินทร์  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 ขอรับรองครับ 
 
  
     มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบ 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน ตามท่ีได้เสนอมา 2 ท่าน โปรด 
ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
 
     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ลงมติเห็นชอบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลกำพวน ตามท่ีได้เสนอมา 2 ท่าน  ดังนี้ 
  เห็นชอบ        6      เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0      เสียง 
  งดออกเสียง    1     เสียง(ประธานสภาฯ) 
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มติที่ประชุมสภาฯ 
 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลตำบลกำพวน ตามท่ีได้เสนอมา 2 ท่าน ดังนี้ 
      1. นายก่อละหลี  ถลาง            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตท่ี 1 

      2. นายสมเกียรติ  สลาสะรัด      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตท่ี 1 
 

3.2 เรื่องขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม  
     ด้วยได้รับญัตติ เรื่องขอจ่ายขาดเงินสะสมจากนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน จำนวน 8 
โครงการ ก่อนที่จะให้นายกเทศมนตรีตำกำพวน ได้เสนอญัตติ ขอให้ผู้อำนวยการกองคลัง ได้
ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 
 
      เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 
นายภานุวัฒน์  กำพวน  ผู้อำนวยการกองคลัง  ขอเรียนชี้แจงยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้
จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน         
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561ข้อ 89   ดังนี้ 
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563                         จำนวน  23,721,769.16  บาท 
หัก โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายโครงการ 
     ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนเพชรเษม-โตนกลอย ม.5  จำนวน            569,000  บาท 
     ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  จำนวน 6 เดือน                    จำนวน         5,460,000  บาท 
     กันเงินร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี         จำนวน        4,100,000  บาท 
                                 รวม                                   จำนวน      10,129,000   บาท 
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้   (23,721,769.16 – 10,129,000) 
จำนวน  13,592,769.16 บาท 
โดยนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ได้เสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 8 โครงการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 2,477,300 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีสามารถนำไปใช้จ่ายได้ 
   

      3.2.1 ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
ซอยนาใน   2 เชื่อมนาใน 1  ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 
0.50เมตร ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน     
ที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 491,000 
บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกำพวนได้ชี้แจง
รายละเอียดครับ   
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นายวรากร  กิจการ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

 
       เรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน   ข้าพเจ้า นายวรากร  กิจการ  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้  
                                                หลักการ 
      ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ีอดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
หมู่ที่ 2 ซอยนาใน 2 เชื่อมนาใน 1 ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 
0.50 เมตร ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 491,000 บาท 
(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 3 
                                                  เหตุผล 
         เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร โดยเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและ
สังคม จึงได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย
นาใน 2 เชื่อมนาใน 1 ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 0.50 
เมตร ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร งบประมาณ 491,000 บาท (สี่แสน
เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อม
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561ข้อ 89  
       
มีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยเรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลยครับ 
 
 
ไม่มี 
 
    ต่อไปจะขอมติที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 3.2 (3.2.1) มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยนาใน 2 เชื่อมนาใน 1 ตำบล    
กำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  
190.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 0.50เมตร ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
760.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ 491,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
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มติที่ประชุมสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

 
นายวรากร  กิจการ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
ซอยนาใน 2 เชื่อมนาใน 1 ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ดังนี้ 
  เห็นชอบ        6      เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0      เสียง 
  งดออกเสียง    1     เสียง(ประธานสภาฯ) 
 

      3.2.2 ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
ซอยกีรออาตี ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร       
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 
จำนวน   1 ป้าย งบประมาณ 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 3  ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลกำพวนได้ชี้แจงรายละเอียดครับ   
 

      เรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน   ข้าพเจ้า นายวรากร  กิจการ  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้  
                                                หลักการ 
      ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย       
กีรออาตี ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย  
งบประมาณ 210,000 บาท (สองแสนหนึ่ งหมื่นบาทถ้วน)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 3 

                                                                เหตุผล 
      เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร โดยเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและ
สังคม จึงได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย       
กีรออาตี ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย  
งบประมาณ 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561ข้อ 89  
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นายอนนต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

นายวรากร  กิจการ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยเรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลยครับ 
 
ไม่มี 
 
     ต่อไปจะขอมติที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 3.2 (3.2.2) มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยกีรออาตี ตำบลกำพวน  
อำเภอ  สุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15  เมตร ระยะทาง 
80.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 
210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นพ้น
ศรีษะ 
 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
ซอยกีรออาตี ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ดังนี้ 
  เห็นชอบ        6      เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0      เสียง 
  งดออกเสียง    1     เสียง(ประธานสภาฯ) 

     3.2.3 ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
ซอยโรงสีแยก 1 ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 0.50 เมตร ได้พ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวน
กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท
ถ้วน)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
หน้า 3  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกำพวนได้ชี้แจงรายละเอียดครับ   
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน   ข้าพเจ้า นายวรากร  กิจการ  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้  
                                                หลักการ 
      ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยโรงสี
แยก 1 ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 0.50 เมตร ได้พ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด 
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) หน้า 3    
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นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบา 
 
 
 

                                                               เหตุผล 
      เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร โดยเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและ
สังคม จึงได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย
โรงสีแยก 1 ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร       
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 0.50 เมตร ได้
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล   
กำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 240,000 บาท (สองแสนสี่
หมื่นบาทถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561ข้อ 89  
       
มีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยเรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลยครับ 
 
 
ไม่มี  
 
     ต่อไปจะขอมติที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 3.2 (3.2.3) มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยโรงสีแยก 1 ตำบลกำพวน  
อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 90.00 
เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 0.50 เมตร ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบกรุณายกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
 
ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หมู่ที่ 4 ซอยโรงสีแยก 1 ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ดังนี้ 
  เห็นชอบ        6      เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0      เสียง 
  งดออกเสียง    1     เสียง(ประธานสภาฯ) 

     3.2.4 ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 สายเพชรเกษม
เก่า ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง โดยก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก   
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.70 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย   งบประมาณ 
485 ,600 บาท (สี่ แสนแปดหมื่นห้ าพันหกร้อยบาทถ้วน ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น             
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นายวรากร  กิจการ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 72  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกำพวนได้ชี้แจงรายละเอียด
ครับ   
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน   ข้าพเจ้า นายวรากร  กิจการ  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้  
                                                หลักการ 
      ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 สายเพชรเกษมเก่า 
ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง โดยก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.70 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย   งบประมาณ 
485,600 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 72    
                                                               เหตุผล 
      เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเนื่องจากได้รับผลกระทบน้ำท่วมเข้าบ้านเรือน
ในช่วงฤดูฝน เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่ลุ่มต่ำ โดยเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม จึงได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
คูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 สายเพชรเกษมเก่า ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง โดย
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.70 เมตร 
ระยะทาง 120.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด  พร้อม
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย   งบประมาณ 485,600 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อย
บาทถ้วน)    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561ข้อ 89  
       
มีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยเรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลยครับ 
 
ไม่มี  
 
     ต่อไปจะขอมติที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 3.2 (3.2.4) มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 สายเพชรเกษมเก่า ตำบลกำพวน  อำเภอสุข
สำราญ  จังหวัดระนอง โดยก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.70 
เมตร     ลึก 0.70 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล
กำพวนกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย   งบประมาณ 485,600 บาท (สี่แสน
แปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)   สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
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มติที่ประชุมสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
นายวรากร  กิจการ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 4 ซอยโรงสีแยก 1 ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ดังนี้ 
  เห็นชอบ        6      เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0      เสียง 
  งดออกเสียง    1     เสียง(ประธานสภาฯ) 
 
     3.2.5 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ซอยโรงเรียนภูเขา
ทอง ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  โดยก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.70 เมตร ระยะทาง 39.00 เมตร พร้อมบ่อพัก   
1 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน   
1 ป้าย งบประมาณ 161,700 บาท (หนึ่ งแสนหกหมื่นหนึ่ งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วนตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า72 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกำพวนได้
ชี้แจงรายละเอียดครับ   
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน   ข้าพเจ้า นายวรากร  กิจการ  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้  
                                                หลักการ 
      ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ซอยโรงเรียนภูเขาทอง 
ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  โดยก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.70 เมตร ระยะทาง 39.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน  1 ป้าย 
งบประมาณ 161,700 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า72       
                                                                เหตุผล 
      เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเนื่องจากได้รับผลกระทบน้ำไหล่บ่าลงมาจากเขา
ทำให้น้ำท่วมข้ามถนน โดยเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
บริการชุมชนและสังคม จึงได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 
ซอยโรงเรียนภูเขาทอง ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  โดยก่อสร้างคูระบายน้ำ 
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.70 เมตร ระยะทาง 39.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก  1 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน   1 ป้าย งบประมาณ 161,700 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
4) พ.ศ.2561ข้อ 89  
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นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
นายวรากร  กิจการ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 

มีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยเรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลยครับ 
 
 
ไม่มี  
 
     ต่อไปจะขอมติที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 3.2 (3.2.5) มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ซอยโรงเรียนภูเขาทอง ตำบลกำพวน  อำเภอ  
สุขสำราญ  จังหวัดระนอง  โดยก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 
0.70 เมตร ลึก 0.70 เมตร ระยะทาง 39.00 เมตร พร้อมบ่อพัก  1 บ่อ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน  1 ป้าย งบประมาณ 
161,700 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วนตาม)  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ
กรุณายกมือขึ้นพ้นศรีษะ  
 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ซอย
โรงเรียนภูเขาทอง ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนองระนอง  ดังนี้ 
  เห็นชอบ        6      เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0      เสียง 
  งดออกเสียง    1     เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
     3.2.6 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย
โรงสีแยก 2 ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 0.50 เมตร ได้พ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวน
กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น
บาทถ้วน)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 4 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกำพวนได้ชี้แจงรายละเอียดครับ   
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน   ข้าพเจ้า นายวรากร  กิจการ  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้  
                                                หลักการ 
      ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยโรงสี
แยก 2 ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 0.50 เมตร ได้พ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด  
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  
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นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 4  
                                                                เหตุผล 
      เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในการสัญจร   โดยเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม จึงได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยโรงสีแยก 2 ตำบลกำพวน  อำเภอ     
สุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 0.50 เมตร ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 
1  ป้ าย  งบประมาณ  14 0 ,000  บาท  (หนึ่ งแสนสี่ หมื่ นบาทถ้ วน )  ต ามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ข้อ 89   
       
มีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยเรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลยครับ 
 
 
ไม่มี  
 
     ต่อไปจะขอมติที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 3.2 (3.2.6) มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยโรงสีแยก 2 ตำบลกำพวน  
อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 50.00 
เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 0.50 เมตร ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบกรุณายกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
 
ทีป่ระชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
4 ซอยโรงสีแยก 2 ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  จังหวัดระนอง  ดังนี้ 
  เห็นชอบ        6      เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0      เสียง 
  งดออกเสียง    1     เสียง(ประธานสภาฯ) 
 
     3.2.7 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย
สันติแยก 1  ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 
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นายวรากร  กิจการ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

จำนวน 1 ป้ าย  งบประมาณ 258,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน )             
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 4 ขอ
เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกำพวนได้ชี้แจงรายละเอียดครับ   
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน   ข้าพเจ้า นายวรากร  กิจการ  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้  
                                                หลักการ 
      ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสันติ
แยก 1  ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 258,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 4 

                                                                เหตุผล 
      เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในการสัญจร   โดยเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม จึงได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสันติแยก 1  ตำบลกำพวน อำเภอสุข
สำราญ  จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร ไม่
มีไหล่ทาง ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 258,000 บาท 
(สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561ข้อ 89   
       
มีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยเรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลยครับ 
 
ไม่มี  
 
      ต่อไปจะขอมติที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 3.2 (3.2.7) มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสันติแยก 1  ตำบลกำพวน 
อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100.00 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ เทศบาลตำบลกำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ 
258,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบกรุณายกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
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มติที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
นายวรากร  กิจการ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมู่ที่ 4 ซอยสันติแยก 1  ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง   ดังนี้ 
  เห็นชอบ        6      เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0      เสียง 
  งดออกเสียง    1     เสียง(ประธานสภาฯ) 
 
     3.2.8 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย
นาใน 3 เชื่อมหาดประพาส ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 0.50 
เมตร ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตำบลกำพวนกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 491,000 บาท       
(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 9 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกำพวนได้ชี้แจงรายละเอียด
ครับ   
 
     เรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน   ข้าพเจ้า นายวรากร  กิจการ  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้  
                                                หลักการ 
      ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยนาใน 
3 เชื่อมหาดประพาส ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 0.50 เมตร  
ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล  
กำพวนกำหนด  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 491,000 บาท (สี่แสนเก้า
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) หน้า 9                                               
                                                                 เหตุผล 
      เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
โดยเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม   
จึงได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยนาใน 3 
เชื่อมหาดประพาส ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 0.50 เมตร  
ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล  
กำพวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 491,000 บาท (สี่แสนเก้า-
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน     
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นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายก่อละหลี  ถลาง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
ที่ประชุม 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561ข้อ 89   
       
มีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยเรื่องใดเชิญซักถามหรืออภิปรายได้เลยครับ 
 
 
ไม่มี  
 
      ต่อไปจะขอมติที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 3.2 (3.2.8) มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยนาใน 3 เชื่อมหาดประพาส 
ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 190.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินกะสะ ข้างละ 0.50 เมตร ได้พ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล  กำพวนกำหนด  
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 491,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน)  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
 
ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
หมู่ที่ 2 ซอยนาใน 3 เชื่อมหาดประพาส  ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ดังนี้ 
  เห็นชอบ        6      เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0      เสียง 
  งดออกเสียง    1     เสียง(ประธานสภาฯ) 
        ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชน จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 2,477,300 บาท(สองล้านสี่แสนเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
      4.1 ขอขยายเขตไฟฟ้าซอยลูกนาก หมู่ที่ 3 ตำบลกำพวน 
      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลแสดงความคิดเห็น    
ในเรื่องต่างๆ หรือจะปรึกษาหารือ ก็ขอเชิญครับ 
  
      เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม     
นายก่อละหลี  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตที่ 1 กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่าปัจจุบันนี้ ซอยลูกนาก หมู่ที่ 3 ตำบลกำพวน การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง ผมอยากให้
คณะผู้บริหารไปตรวจสอบและดำเนินการเพ่ือจะได้ขอขยายเขตไฟฟ้า ครับ 
 
รับทราบ 
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นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 

 
     -สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล 
กำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันนี้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 

 

เลิกประชุม  เวลา   12.00  น. 

                                                 (ลงชื่อ)     พรรณทิพย์  อินตัน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (นางพรรณทิพย์  อินตัน) 
                               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    

                       (ลงชื่อ)      สมเกียรติ  สลาสะรัด    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายสมเกียรติ  สลาสะรัด) 
                           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำพวน    

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

                                                 (ลงชื่อ)     ร่าเหม  หาญจิตร์       ประธานกรรมการ 
                                 (นายร่าเหม  หาญจิตร์) 
                                                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

                                                 (ลงชื่อ)        ชรนิทร์  ถลาง        กรรมการ 
                                   (นายชรินทร์  ถลาง) 
                                                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

                                                  (ลงชื่อ)        อิมรอน  สมาดี      กรรมการและเลขานุการ 
                                  (นายอิมรอน  สมาดี) 
                                                      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

สภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน    
สมัยสามัญ..สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2564   เมื่อวันที่  22  มกราคม  พ.ศ.2564...................................... 

                                                     (ลงชื่อ)      อนันต์  จันด ี  
                      (นายอนันต์  จันดี) 
                                                     ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 


