
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 

วันศุกร์  ที่  22  มกราคม พ.ศ.๒๕๖4 เวลา  ๐๙.0๐  น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 

 
*************************** 

 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอนันต์  จันดี ประธานสภาเทศบาล อนันต์  จันดี  
2 นายร่าเหม   หาญจิตร์ รองประธานสภาเทศบาล ร่าเหม  หาญจิตร์  
๓ นายสมเกียรติ  สลาสะรัด เลขานุการสภาเทศบาล สมเกียรติ  สลาสะรัด  
4 นายก่อละหลี   ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  ๑ ก่อละหลี   ถลาง  
5 นายอิมรอน  สมาดี สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  2 อิมรอน  สมาดี  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายชรินทร์  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 1  ติดภารกิจ 
2. นายเฝาหรี  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 1  ติดภารกิจ 
 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายวรากร   กิจการ นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน วรากร   กิจการ  
2 นายพิเชษฐ์  กิจการ เลขานุการนายกเทศมนตรี พิเชษฐ์  กิจการ  
3 นายภานุวัฒน์  กำพวน ผอ.กองคลัง รก.แทน ปลัดเทศบาล  ภานุวัฒน์  กำพวน  
4 นางพรรณทิพย์  อินตัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  พรรณทิพย์  อินตัน  
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เริ่มประชุม 
 
นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์   จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

เวลา  09.00  นาฬิกา 
 
   - บัดนี้  ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 
สมาชิกสภาเทศบาล ได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลกล่าว
เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

   - ท่านผู้บริหารเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  และผู้มาร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ให้
เกียรติมาร่วมประชุม สำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖4 ในวันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว และก่อนที่จะเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม  ผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญ
ครับ 

    - ประกาศสภาเทศบาลตำบลกำพวน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนสมัยสามัญ       
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4  ตามที่สภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้มีมติในคราวประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖3 วันที่ ๒7 เดือน มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖3      ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  ได้กำหนดให้มีการประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน        สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4  โดยมีกำหนดไม่เกิน 
๓๐ วัน  ดังนี้ คือวันเริ่มประชุมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖4 ถึงวันที่  30 มกราคม  
2564  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  ตามความในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล 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  แต่ถ้าจะขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕6๒ ประกอบข้อ ๒๐, ๒๑ , ๒๒ และ
ข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  สมัยสามัญ      
สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2564 โดยเริ่มจากวันที่  ๑ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖4  มี
กำหนด    30 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
(นายอนันต์    จันดี) ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน  จึงนำเรียนมาเพ่ือทราบ 

   - เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖4  ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับ
ทราบแล้ว  ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
     -ไม่มี       
                   

/ระเบียบวาระท่ี... 



 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายอิมรอน  สมาดี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว 
    -ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจำปี 
พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมครับ 

     - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผู้บริหารเทศบาล เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติ และผู้มาร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอิมรอน  สมาดี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
เป็นกรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม ขอกล่าวถึงบันทึกรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
เวลา ๑4.๐๐ นาฬิกา    ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน คณะกรรมการผู้มาตรวจ
รายงานการประชุมประกอบด้วย 
๑. นายร่าเหม  หาญจิตร์  ประธานกรรมการ 
๒. นายชรินทร์  ถลาง   กรรมการ 
๓. นายอิมรอน  สมาดี           กรรมการ/เลขานุการ 
        เริ่มประชุมเวลา ๑4.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมของ
สภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน  2563  การพิจารณาตรวจแล้วเสร็จเมื่อเวลา 16.00 นาฬิกา ได้ตรวจบันทึก
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน ตามข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ผลปรากฏดังนี้ 
1. บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว จำนวน  19  หน้า 
2. ถ้อยคำที่บันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำในบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ แต่อย่างใด 
จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนดังกล่าว ที่คณะกรรมการพิจารณาตรวจ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพ่ือพิจารณาให้การรับรองต่อไป จึงนำเรียนมา
เพ่ือทราบ 

    - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ    
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 วันที่ 30  พฤศจิกายน 2563  ว่ามีส่วนใดที่จะต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือตัดทอนบ้างหรือไม่ ถ้ามีก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเสนอ
ได้ เชิญครับ 
     -ถ้าหากว่า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือตัดทอนรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 วันที่ 
30 พฤศจิกายน  2563 ที่ผ่านมา ผมจะขอถามมติในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ  สมัย
ที่ 4 ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖3  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  ดังกล่าว โปรดยกมือ
ขึ้นพ้นศรีษะ  ขอบคุณครับ เชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ 
 
 

/นายสมเกียรติ... 



 
นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายวรากร  กิจการ 
นายกเทศมนตรี 
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     -สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ลงมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบล   กำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 
  เห็นชอบ        4     เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0     เสียง 
  งดออกเสียง    1     เสียง(ประธานสภาฯ) 

     -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน          
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2563 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563      
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน    
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)              
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

      -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกำพวนชี้แจง เรื่องเสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ต่อสภาสภาเทศบาลตำบลกำพวน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ  
๓๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๔๙  ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบด้วยครับ 

      -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผม     
นายวรากร  กิจการ  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  เรื่องเสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ต่อสภาเทศบาลตำบลกำพวน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ  ๓๐  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๙  ความว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
รายงาน  ผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล      เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน”  ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ 
 

/ที่ประชุม... 
 



 

ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอิมรอน  สมาดี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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     -ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่องเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ  ๓๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๙ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

      4.1) เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่ม
ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  

      -การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัย
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง           ให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

      - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี        
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62  มาตรา  
๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น         พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  หมวด 2 ข้อ 21 การ
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น      วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้   นำความในข้อ 11 (2) ความว่า “สำหรับเทศบาล
ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ
สมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี
ถัดไปและมีกำหนดกี่วัน  จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 

       -ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมัยประชุมให้ที่ประชุม
ได้รับทราบไปแล้วนั้น ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 
และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564  เริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภา
เทศบาลกำหนด   โดยสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะ
ขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก          ผู้ว่าราชการจังหวัด  ดังนั้นผมจึงขอให้ท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้เสนอช่วงเวลาที่จะเปิดประชุมสมัยสามัญและวันเริ่มประชุมของแต่
ละสมัย  โดยมีกำหนดไม่เกินสามสิบวันในแต่ละสมัย รวมถึงกำหนดวันประชุมสมัยสามัญสมัยแรก
ของปีถัดไป  และวันเริ่มประชุมซึ่งมีกำหนดไม่เกินสามสิบวันไว้ด้วยครับ  ขอเชิญเสนอครับ 
 

      - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผม นายอิมรอน  สมาดี  สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี  4  สมัย  ดังนี้   
 
 

/1.สมัยสามัญ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายก่อละหลี  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประขุม 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
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            ๑. สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕64  
                 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  ๑  เมษายน  ๒๕64  ถึงวัน
ศุกร์   ที่  ๓๐  เมษายน  2564  มีกำหนด ๓๐ วัน  
                 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3  ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่  ๑  สิงหาคม   ๒๕64  ถึงวัน
จันทร์  ที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕64  มีกำหนด  ๓๐ วัน  
                 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕64  ถึงวัน
อังคาร  ที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕64  มีกำหนด ๓๐ วัน  
             ๒. สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕65) 
                 - เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่  ๑  มกราคม  ๒๕65  ถึงวันอาทิตย์ที่  30  มกราคม   
๒๕65  มีกำหนด ๓๐ วัน 
          
       - มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีผมขอผู้รับรอง              
จำนวน  2  คน  ด้วยครับ 
 

     -เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม  นายร่าเหม  หาญจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
เลือกตั้งที่ 2  ขอรับรองครับ 
 

     -เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล กระผม  นายก่อละหลี  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
เลือกตั้งที่ 1  ขอรับรองครับ 
 
    -มีสมาชิกสภาท่านใดท่ีจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างครับ ถ้าไม่มีสรุปว่าให้เป็นไปตามที่เสนอนะครับ 
 
 
     -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญให้เป็นไปตามที่
เสนอดังกล่าวข้างต้น 
 
4.2 ขอเสนอญัตติการโอนทรัพย์สินจากงบพัฒนาจังหวัด (ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ณ หมู่ที ่3 
      บ้านกำพวน  ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง ) 
 
      -เชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนทรัพย์สิน
ต่างๆ   ให้ที่ประชุมสภาทราบเพ่ือประกอบการพิจารณารับมอบทรัพย์สินจากหน่วยงานต่างๆที่จะ
โอนให้กับเทศบาลตำบลกำพวนเพ่ิมเติมด้วย เชิญครับ 

     -เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการรับมอบพัสดุ
ที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
มีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา 3 บัญญัติว่า    “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ
ในกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่
อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ 

/ยกเลิก... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

 

นายวรากร  กิจการ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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    ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสำหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

-เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ
ติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่นและเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 
      -หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป ครับ 

      - นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ได้ขอเสนอญัตติการโอนทรัพย์สินจากงบพัฒนาจังหวัด 
จำนวน 1  โครงการ คือโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด 5 อำเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง งบพัฒนา
จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงินสัญญา 210,500 บาท บ่อน้ำบาดาล ณ บ้าน  
กำพวน หมู่ที่ 3  ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ให้สภาเทศบาลตำบลกำพวน
ทราบเพ่ือประกอบในการพิจารณาอนุมัติ  ขอเชิญเสนอญัตติครับ 

      -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
กระผม นายวรากร  กิจการ  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ขอเสนอญัตติเรื่อง การโอนทรัพย์สิน
จากงบพัฒนาจังหวัด (ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ณ หมู่ที่  3  บ้านกำพวน  ตำบลกำพวน  อำเภอ  
สุขสำราญ  จังหวัดระนอง ) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้  
                                                    หลักการ 
       -เนื่องจากกองช่างได้รับหนังสือจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระนอง ที่ รน 0014/ว 1106 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การโอนทรัพย์สินจากงบ
พัฒนาจังหวัด จำนวน 1 โครงการ ดังนี้  
 1. โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ อัน
เนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด 5 อำเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง งบพัฒนา
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  วงเงินตามสัญญา 210,500. -บาท (สองแสนหนึ่ง
หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)     บ่อน้ำบาดาล ณ บ้านกำพวน หมู่ที่ 3 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ 
จังหวัดระนอง  
                                 เหตุผล 
       เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์
อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

     -ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วถึงประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้
อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุ   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีผมขอมต ิ

/ที่ประชุม... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายวรากร  กิจการ 
นายกเทศมนตรี 
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ที่ประชุมว่าเห็นชอบให้เทศบาลตำบลกำพวน รับมอบ 
     -โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจาก
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด 5 อำเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง งบพัฒนาจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  วงเงินตามสัญญา 210,500.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาท
ถ้วน) บ่อน้ำบาดาล ณ บ้านกำพวน หมู่ที่ 3 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  ให้
เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบล  กำพวนหรือไม่ ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือพ้นศรีษะ ขอบคุณครับ 
เชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ 

     -สมาชิกสภาเทศบาลลงมติ เห็นชอบการรับมอบสินทรัพย์จากงบพัฒนาจังหวัด จำนวน  1 
โครงการ ดังนี้ 
       เห็นชอบ        4      เสียง 
       ไม่เห็นชอบ     0      เสียง 
       งดออกเสียง    1      เสียง(ประธานสภาฯ) 

       -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เทศบาลตำบลกำพวนรับมอบสินทรัพย์จาก        
งบพัฒนาจังหวัด  จำนวน  1  โครงการ คือ  

      -โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจาก
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด  5  อำเภอ  ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง  งบพัฒนาจังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงินตามสัญญา 210,500.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อย
บาทถ้วน) บ่อน้ำบาดาล     ณ บ้านกำพวน หมู่ที่  3  ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จังหวัด
ระนอง  

4.3) ขอเสนอญัตติการส่งมอบโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน  4  โครงการ 
     - นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ได้ขอเสนอญัตติการส่งมอบโครงการประจำปีงบประมาณ 
2563 จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้สภาเทศบาลตำบลกำพวนทราบเพ่ือ
ประกอบในการพิจารณาอนุมัติ  ขอเชิญเสนอญัตติครับ 

     -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
กระผม นายวรากร  กิจการ  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ขอเสนอญัตติ เรื่อง การส่งมอบ
โครงการประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้  

หลักการ 
     -เนื่องจากกองช่างได้รับหนังสือจาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4     
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ กห 0309.5.6/1362 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563        
เรื่อง เอกสารส่งมอบโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้  
1. งานสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม RO แบบ 8/2 บ. ภูเขาทอง  หมู่ที่  4  จำนวน  1  แห่ง 
    งบประมาณ  406,190.40  บาท (สี่แสนหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) 
2. งานสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม RO แบบ 4/1 บ. สุขสำราญ หมู่ที่  5  จำนวน  1  แหง่ 
    งบประมาณ  342,270.00  บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
 

/3.งานสร้าง... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
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3. งานสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม RO แบบ 4/1 บ. เหนือ      หมู่ที่  2  จำนวน  1  แหง่ 
    งบประมาณ  342,270.00  บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
4. งานสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม RO แบบ 4/1 บ. เหนือ      หมู่ที่  2  จำนวน  1  แหง่ 
    งบประมาณ  342,270.00  บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

เหตุผล 
     -เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์
อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น นั้น 
     จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

     -ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงในขั้นต้นให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วถึงประเด็นการรับมอบ
พัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแล 
พัสดุ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ว่าเห็นชอบให้เทศบาลตำบลกำพวน รับมอบโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 จากหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 4 
โครงการ ดังนี้  
1. งานสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม RO แบบ 8/2 บ. ภูเขาทอง  หมู่ที่  4  จำนวน  1  แห่ง 
2. งานสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม RO แบบ 4/1 บ. สุขสำราญ หมู่ที่  5  จำนวน  1  แหง่ 
3. งานสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม RO แบบ 4/1 บ. เหนือ      หมู่ที่  2  จำนวน  1  แหง่ 
4. งานสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม RO แบบ 4/1 บ. เหนือ      หมู่ที่  2  จำนวน  1  แหง่ 
ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลกำพวนหรือไม่ ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือพ้นศรีษะ ขอบคุณครับ     
เชิญเลขานุการสภาฯนับองค์ประชุม 

     -สมาชิกสภาเทศบาลลงมติ เห็นชอบการรับมอบสินทรัพย์จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 
สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 4 โครงการ  ดังนี้ 
       เห็นชอบ        4      เสียง 
       ไม่เห็นชอบ     0      เสียง 
       งดออกเสียง    1      เสียง(ประธานสภาฯ) 

     -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เทศบาลตำบลกำพวนรับมอบสินทรัพย์จากหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 4 
โครงการ คือ  

1. งานสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม RO แบบ 8/2 บ. ภูเขาทอง  หมู่ที่  4  จำนวน  1  แห่ง 
2. งานสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม RO แบบ 4/1 บ. สุขสำราญ หมู่ที่  5  จำนวน  1  แหง่ 
3. งานสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม RO แบบ 4/1 บ. เหนือ      หมู่ที่  2  จำนวน  1  แหง่ 
4. งานสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม RO แบบ 4/1 บ. เหนือ      หมู่ที่  2  จำนวน  1  แหง่ 
 

/นายอนันต์... 
 



 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายวรากร  กิจการ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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4.4)  ขอเสนอญัตติการถ่ายโอนสินทรัพย์เพื่อพัฒนาจังหวัด คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก            
        หมู่ที่ 6 บ้านโตนกลอย  

     - นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ได้เสนอญัตติการถ่ายโอนสินทรัพย์เพ่ือพัฒนาจังหวัด        
คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโตนกลอย  ให้สภาเทศบาลตำบลกำพวนทราบเพ่ือ
ประกอบในการพิจารณาอนุมัติ ขอเชิญเสนอญัตติครับ 

     -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
กระผม นายวรากร  กิจการ  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ขอเสนอญัตติ เรื่อง การถ่ายโอน
สินทรัพย์เพ่ือพัฒนาจังหวัดจำนวน 1 โครงการ คือ คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้าน
โตนกลอย อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
     -เนื่องจากกองช่างได้รับหนังสือจาก ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ ด่วนที่สุด ที่ รน 0518/ว 
1901   ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การโอนสินทรัพย์งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 1 
โครงการ ดังนี้  
     1. โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจาก
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย กิจกรรม ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโตน
กลอย ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ระยะทาง 800 เมตรงบประมาณ 2,041,500 บาท 

เหตุผล 
    -เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์อัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น นั้น 
     จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

    -ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงในขั้นต้นให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วถึงประเด็นการรับมอบ
พัสดุที่ม ี  ผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีผม
ขอมติที่ประชุม         ว่าเห็นชอบให้เทศบาลตำบลกำพวน รับมอบโครงการสินทรัพย์งบพัฒนา
จังหวัด จำนวน 1 โครงการ ดังนี้  
     1. โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจาก
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย กิจกรรม ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโตน
กลอย ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ระยะทาง 800 เมตรงบประมาณ 2,041,500 บาท 
     ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลกำพวนหรือไม่ ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือพ้นศรีษะ เชิญ
เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ 
 

/นายสมเกียรติ... 
 



 
 

นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-11- 

     -สมาชิกสภาเทศบาลลงมติ เห็นชอบการรับมอบสินทรัพย์จากงบพัฒนาจังหวัด   จำนวน 1 
โครงการ ดังนี้   
       เห็นชอบ        4      เสียง 
       ไม่เห็นชอบ     0      เสียง 
       งดออกเสียง    1      เสียง(ประธานสภาฯ) 

  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เทศบาลตำบลกำพวนรับมอบสินทรัพย์จากงบพัฒนา
จังหวัด จำนวน 1 โครงการ คือ คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  6  บ้านโตนกลอย ตำบล
กำพวน    อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 
 
4.5) ขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาลมีพนักพิง โต๊ะเด็กอนุบาล 
 
     -นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) 
สำหรับรายละเอียดขอให้ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงกฎหมาย ข้อระเบียบ ให้สมาชิกสภาฯ 
ทราบเพ่ือประกอบในการพิจารณาอนุมัติต่อไป เชิญครับ 

    -กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ
แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมในการที่นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ได้เสนอญัตตินี้  เนื่องจากตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลตำบลกำพวนได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่าย แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภท         ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ 
       เก้าอ้ีเด็กอนุบาลมีพนักพิง               จำนวน  24,000  บาท 
       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเด็กอนุบาลมีพนักพิง จำนวน  48  ตัว ๆ ละ 500 บาท  จัดหา
โดย  สืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
       โต๊ะเด็กอนุบาล                        จำนวน   30,000  บาท 
       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเด็กอนุบาล จำนวน 12 ตัว โดยมีคุณลักษณะขนาดกว้าง 60 ซม.    
ยาว 150 ซม. สูง 55 ซม. จำนวน  12  ตัว ๆ ละ 2,500 บาท  จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
         แต่เนื่องจากว่าตั้งงบงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่ตรงประเภทตามคู่มือการจัดทำรายงาน
สำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  จึงได้
เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพ่ือ
ตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่  หมวดครุภัณ ฑ์  ค่ าครุภัณ ฑ์ทางการศึกษา  ซึ่ งตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 
27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ครับ ซึ่งญัตติที่เสนอคือโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน 

/และประถม... 



 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายวรากร  กิจการ 
นายกเทศมนตรี 
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และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเก้าอ้ีเด็กอนุบาล มีพนักพิง โต๊ะเด็กอนุบาล งบประมาณตั้งไว้ 45,000.- บาท ครับ 

     -นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเด็กอนุบาลมีพนักพิง โต๊ะเด็ก
อนุบาล     ให้สภาเทศบาลตำบลกำพวนทราบเพ่ือประกอบในการพิจารณาอนุมัติ ขอเชิญเสนอ
ญัตติครับ 

     -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
กระผม นายวรากร  กิจการ  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีเด็ก
อนุบาลมีพนักพิง โต๊ะเด็กอนุบาลโดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
      ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพ่ือโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจาก ตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่
ตรงประเภทตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
จำเป็นต้องโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  
       โอนลด  
       แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์         
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  ดังนี้ 
ครุภัณฑ์สำนักงาน   
       เก้าอ้ีเด็กอนุบาลมีพนักพิง               จำนวน  24,000  บาท 
       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเด็กอนุบาลมีพนักพิง จำนวน  48  ตัว ๆ ละ 500 บาท  จัดหา
โดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
       โต๊ะเด็กอนุบาล                        จำนวน   30,000  บาท  
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเด็กอนุบาล จำนวน 12 ตัว โดยมีคุณลักษณะขนาดกว้าง 60 ซม.    
ยาว 150 ซม. สูง 55 ซม. จำนวน  12  ตัว ๆ ละ 2,500 บาท  จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  54,000  บาท โอนลดครั้งนี้  54,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลดงบประมาณ  0.00 บาท 
       โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
       แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑก์ารศึกษา  ดังนี้ 
        เก้าอ้ีเด็กอนุบาลมีพนักพิง               จำนวน  24,000  บาท 
       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเด็กอนุบาลมีพนักพิง จำนวน  48  ตัว ๆ ละ 500 บาท  จัดหา
โดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
       โต๊ะเด็กอนุบาล                        จำนวน   30,000  บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเด็กอนุบาล จำนวน 12 ตัว โดยมีคุณลักษณะขนาดกว้าง 60 
ซม.    ยาว 150 ซม. สูง 55 ซม. จำนวน  12  ตัว ๆ ละ 2,500 บาท  จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

/จึงนำเสนอ... 



 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

นายสมเกียรติ  สลาสะรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 

 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 
นายวรากร  กิจการ 
นายกเทศมนตรี 
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จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

     -ตามที่นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ
ซักถามรายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมว่า
เห็นชอบและอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเด็กอนุบาลมีพนักพิง งบประมาณ 24,000 บาท , ค่าจัดซื้อโต๊ะเด็กอนุบาล  
งบประมาณ 30,000.- บาท ที่ได้เสนอมาหรือไม่ โปรดยกมือพ้นศรีษะ ขอบคุณครับ เชิญ
เลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ 

     -สมาชิกสภาเทศบาลลงมติ เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564       
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเด็กอนุบาลมีพนักพิง งบประมาณ 24,000 บาท , ค่า
จัดซื้อโต๊ะเด็กอนุบาล งบประมาณ 30,000 บาท  ดังนี้ 
       เห็นชอบ        4      เสียง 
       ไม่เห็นชอบ     0      เสียง 
       งดออกเสียง    1      เสียง(ประธานสภาฯ) 

     -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2564  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเด็กอนุบาลมีพนักพิง งบประมาณ 24,000 บาท , 
ค่าจัดซื้อโต๊ะเด็กอนุบาล งบประมาณ 30,000 บาท    
 
4.6) ขอเสนอญัตติ เรื่องขอเสนอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อเข้าทำประโยชน์ใน
พื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 เป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสุขสำราญ 

      -นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ได้เสนอญัตติเรื่องขอเสนอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน เพ่ือเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484  เป็นสถาน
ที่ตั้งโรงพยาบาลสุขสำราญ ให้สภาเทศบาลตำบลกำพวนให้ความเห็นชอบ ขอเชิญเสนอญัตติครับ 

      -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม  กระผม        
นายวรากร  กิจการ นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ขอเสนอญัตติเรื่องขอเสนอความเห็นชอบจากที่
ประชุมสภาฯ เพ่ือเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 เป็นสถานที่ตั้ง
โรงพยาบาลสุขสำราญด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
      เนื่องจาก เทศบาลตำบลกำพวน ได้รับหนังสือจากโรงพยาบาลสุขสำราญ ที่ รน 0032.301   
(รพช.4)/0037 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง ขอเสนอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน เพ่ือเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ 2484 เป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสุข
สำราญ                   
      ด้วยโรงพยาบาลสุขสำราญ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง ก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2537 และเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ขนาดพ้ืนที่  34 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้  ทิศ
ตะวันออก จดนางพร้อย เรืองฤทธิ์ ระยะ 213 เมตร ทิศตะวันตก จดที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ 
ระยะ 350 เมตร ทิศเหนือ     จดคลองกำพวน ระยะ 195.80 เมตร ทิศใต้ จดถนนสายบ้านพรุ
กวม ระยะ 245 เมตร  

/เหตุผล... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายก่อละหลี  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผอ.กองคลัง รก.ปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอิมรอน  สมาดี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายร่าเหม  หาญจิตร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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เหตุผล 

     สำนักงานป่าไม้ระนองได้เข้ามาสำรวจพบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โรงพยาบาลสุขสำราญ จึงจะต้องดำเนินการขออนุญาต
การเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่องการ
เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
โดยยื่นคำขออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่า ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติ โดยโรงพยาบาลสุขสำราญได้ขื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54  
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งขาดหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลกำพวน  เพ่ือใช้ประกอบการยื่นใบรับคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า  
ตามมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม ้ พุทธศักราช 2484 
     จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

     -ตามท่ีนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ
ซักถามรายละเอียดอื่น ๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 

     -เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายก่อละหลี  ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตที่ 1  ผมมีข้อสงสัยว่าที่ดิน
ตรงที่สร้างโรงพยาบาลสุขสำราญเป็นที่ดินทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์หรือเป็นพ้ืนที่ป่าไม ้2484  

    -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายภานุวัฒน์  กำพวน ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำพวน ขอ
เรียนชี้แจงเพ่ิมเติมครับ อำเภอสุขสำราญได้มีหนังสือ ที่ รน 0520/1709 ลงวันที่ 10 กันยายน 
2563 ถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง เพื่อขอรังวัดจัดทำแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ประเภท
พลเมืองใช้ร่วมกัน เนื้อที่ประมาณ 500-0-00 ไร่  เพ่ือก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ 
และสถานที่ราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2550 

    -เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม   นายอิมรอน  สมาดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตที่  2 ผมขอเสนอว่า
โรงพยาบาลสุขสำราญควรตรวจสอบเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานใด แล้วนำ
หลักฐานมายืนยันกับเทศบาล   เพราะถ้าหากว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าไม้ ตาม พรบ. 2484  ก็ไม่ต้อง
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  

     -เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายร่าเหม  หาญจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขตที่ 2 ในเรื่องรับรองป่าไม้ ปี 
2484       ผมก็เห็นชอบเหมือนกับหลายๆท่าน ครับ ขอบคุณครับ 

 

/นายอนันต์... 



 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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    -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ เชิญเสนอครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนอ
เป็นอย่างอ่ืนผมก็ขอมติที่ประชุม  

    -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นควรแจ้งโรงพยาบาลสุขสำราญให้ตรวจสอบความชัดเจนของ
ทีดิน ว่าเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์) หรือเป็น
พ้ืนที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โดยให้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และนำหลักฐานมาแจ้งเทศบาลตำบลกำพวน เพ่ือจะได้ดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป     

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

       ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องต่างๆ หรือจะปรึกษาหารือ ก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564  ในวันนี้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

เลิกประชุม  เวลา   12.00  น. 
 
                                                 (ลงชื่อ)                                ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (นางพรรณทิพย์  อินตัน) 
                               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    

                       (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
             (นายสมเกียรติ  สลาสะรัด) 
                           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำพวน    

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  22  มกราคม  2564  เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 
                                                 (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการ 
                                 (นายร่าเหม  หาญจิตร์) 
                                                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

                                                 (ลงชื่อ)                                 กรรมการ 
                                   (นายชรินทร์  ถลาง) 
                                                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

                                                  (ลงชื่อ)                                 กรรมการและเลขานุการ 
                                  (นายอิมรอน  สมาดี) 
                                                      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

 

/คณะกรรมการ... 
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               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล    
กำพวน สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4  เมื่อวันศุกร์  ที่  22  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา  
๐๙.0๐  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
เมื่อวันที่  26  มกราคม 2564  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกำพวน นั้น ผลการประชุมฯ 
การตรวจรายงานการประชุมฯ ปรากฏว่า ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ  แต่อย่างใด  

  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้หมดวาระการดำรง
ตำแหน่ งในวันที่  31 มกราคม 2564 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 34 วรรคแรก แห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้รับรอง หรือรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้วแต่ประธานสภาท้องถิ่น
ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อได้เป็นหลักฐานเพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ให้เลขานุการ
สภาท้องถิน่บันทึกเหตุการณ์นั้นไว้และเป็นผู้รับรองรายงานการประชุมนั้น  
 

                                                     (ลงชื่อ)              ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                    (นายสมเกียรติ  สลาสะรัด) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 


