
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังที่ 2  ประจำปี  2564 

วันอังคาร ที่  8  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา  09.00  น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน(ตึกเขียว) 

อำเภอสุขสำราญ  จังหวดัระนอง 
*************************** 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอนันต์  จันดี ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน อนันต์  จันดี 
๒ นายอับดนล้อ  สาลี รองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน อับดนล้อ  สาลี 
๓ นายนพดล  หาญจิตร เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำพวน นพดล  หาญจิตร 
4 น.ส.ดวงสุดา  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ดวงสุดา  ถลาง 
5 นายมานิต  วัฒนารถ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน มานิต  วัฒนารถ 
6 น.ส.ไรน๊ะ  สาล ี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ไรน๊ะ  สาลี 
7 น.ส.สุกัญญา  อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน สุกัญญา  อาจหาญ 
8 นายก่อละหลี  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ก่อละหลี  ถลาง 
9 นายอนุวัฒน์  หีมผอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน อนุวัฒน์  หีมผอม 

10 นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 
11 นายอิ่มร้น  พินิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน อ่ิมร้น  พินิจ 
12 นายเอนก  ห๊ะหรับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เอนก  ห๊ะหรับ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
                 -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายอารีดีน  อินตัน นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน อารีดีน  อินตัน 
2 นายสมเกียรติ  ชิดเอ้ือ รองนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน สมเกียรติ  ชิดเอ้ือ 
3 นายด้าหรี  มาโนชน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ด้าหรี  มาโนชน ์
4 นายพิเชษฐ์  กิจการ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน พิเชษฐ์  กิจการ 
5 นายวิเชียร  ทรศัพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกำพวน วิเชียร  ทรศัพย์ 
6 นายภานุวัฒน์  กำพวน ผอ.กองคลัง รก.ปลัดเทศบาลฯ ภานุวัฒน์  กำพวน 
7 นายนิทักษ์  บุญส่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นิทักษ์  บุญส่ง 
8 นายภักดี  แป้นถนอม ผู้อำนวยการกองช่าง ภักดี  แป้นถนอม 
9 นางเหมือนฝัน  ละเอียด นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.กองศึกษา เหมือนฝัน  ละเอียด 

10 นางพรรณทิพย์  อินตัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พรรณทิพย์  อินตัน 
 



 

 

 
เริ่มประชุม 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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เวลา  09.00 น. 
 
            - บัดนี้  ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 สมาชิกสภาเทศบาล ได้มาประชุมครบองค์ประชุม
แล้วจึงขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
             - ตามรายงานของท่านเลขาฯ ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าห้อง
ประชุมครบองค์ประชุมทุกท่านแล้ว ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้ และขอเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุม
สภาฯให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 
 
             - ประกาศสภาเทศบาลตำบลกำพวนเรื่อง  เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ตามที่ สภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้กำหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กำหนดระยะเวลา 30 วัน ตามประกาศสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และ วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป(พ.ศ.2565)  ลงวันที่  7  พฤษภาคม  
2564  นั้น   การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  ตามความในมาตรา  ๒๔  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 
ประกอบข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  กำหนด
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด  โดยสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มี
กำหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 22 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้น
ไป มีกำหนด 30 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั ่วกันประกาศ  ณ วันที ่  17  
พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕64  นายอนันต์  จันดี ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

/เลขานุการ... 



 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายอนุวัฒน์  หีมผอม 
เลขานุการกรรมการฯ 
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             -เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี       
พ.ศ. ๒๕๖4  ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบแล้ว  ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
- ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
               -ไม่มี 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว 
              -ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกำพวนสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  เมื่อวันอังคารที่ 1  มิถุนายน  2564  
เวลา  09.00 น. ณ ห ้องประช ุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน(ต ึกเข ียว )                 
เชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
 
              -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล   
ผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอนุวัฒน์      
หีมผอม  เลขานุการตรวจรายงานการประชุม ขอกล่าวถึงบันทึกรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน วันที่ 4  
มิถุนายน  2564  เวลา  10.๐๐ นาฬิกา  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล
กำพวน คณะกรรมการผู้มาตรวจรายงานการประชุมประกอบด้วย 
                         1.  นายเอนก  ห๊ะหรับ              ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวไรน๊ะ  สาลี               กรรมการ 
 3.  นายอับดนล้อ  สาลี      กรรมการ 
 4.  นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ      กรรมการ 
 5   นายอนุวัฒน์  หีมผอม            กรรมการ/เลขานุการ 
             เริ ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมของสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.๒๕64  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2564  การพิจารณาตรวจแล้วเสร็จ
เมื่อเวลา 12.00 นาฬิกา  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
กำพวน ตามข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ผลปรากฏ  
ดังนี้ 

/1.บันทึกรายงาน... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์   จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
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1. บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว จำนวน  33  หน้า 
2. ถ้อยคำที่บันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำในบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ แต่อย่างใด 
            จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนดังกล่าว ที่คณะ
กรรมการฯตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อสภาเทศบาลตำบลกำพวนเพื่อพิจารณาให้
การรับรองต่อไป จึงนำเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
          - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล    
กำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4  วันที่ 1  มิถุนายน  
2564 ว่ามีส่วนใดที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนบ้างหรือไม่    
ถ้ามีก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเสนอได้ เชิญครับ 
           -ถ้าหากว่า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
หรือตัดทอนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนที่ผ่านมา ผมจะขอถาม
มติในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564  ดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นพ้น
ศรีษะ เชิญเลขานุการสภาตรวจนับด้วยครับ 
 
         -สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ลงมติเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที ่ 2  ครั ้งที ่  1  ประจำปี     
พ.ศ.2564  ดังนี้ 
  เห็นชอบ       11    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ      0    เสียง 
  งดออกเสียง     1    เสียง(ประธานสภาฯ) 
 
          -ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ร ับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที ่ 2  ครั ้งที ่ 1  ประจำปี พ.ศ.2564        
วันอังคาร  ที่ 1  มิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน(ตึกเขียว)    
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
                  3.1 ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564      

เพ่ือจัดซื้อถุงยังชีพ 
 

/ด้วยได้รับ... 



 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
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    -ด้วยได้รับญัตติ เรื ่องขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื ้อถุงยังชีพ จาก
นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ก่อนที่จะให้นายกเทศมนตรีตำบลกำพวนได้เสนอ
ญัตติ ขอให้ผ ู ้อำนวยการกองคลัง ได้ช ี ้แจงรายละเอียด ระเบียบ กฎหมาย            
ที่เก่ียวข้องให้สมาชิกสภาทราบด้วยครับ 
              
              -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผม นายภานุวัฒน์  กำพวน  ผู้อำนวยการกองคลัง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
             (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือกิจการที ่จ ัดทำเพื ่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
             (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
             (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
             (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 
             ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐาน
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
เงินสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  จำนวน  26,030,212.78   บาท 
หัก โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ 
             1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 สายเพชรเกษมเก่า                                   
จำนวน   485,600   บาท 
              2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ซอยโรงเรียนบ้านภูเขาทอง                         
จำนวน   161,700   บาท 
 

/3.โครงการ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผอ.กองคลัง รก.
ปลัดเทศบาล 
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            3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยโรงสีแยก 2                                      
จำนวน   140,000   บาท 
            4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสันติแยก 1                                      
จำนวน    258,000   บาท 
     ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  จำนวน 6 เดือน        จำนวน  7,320,000  บาท 
     กันเงินร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 4,100,000 บาท 
                                                         รวมเป็นเงิน 12,465,300  บาท 
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้   (26,030,212.78 – 12,465,300) 
จำนวน  13,564,912.78 บาท 
 
              -ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
การขอจ่ายขาดเงินสะสมให้กับสมาชิกสภาได้รับทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลกำพวนเสนอญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม ครับ 
          
             -เรียนท่านประธานสภา กระผม นายอารีดีน อินตัน นายกเทศมนตรี 
ตำบลกำพวน กระผมขอมอบหมายให้  ค ุณภานุว ัฒน์  กำพวน ร ักษาการ
ปลัดเทศบาลตำบลกำพวนเป็นผู้เสนอญัตติครับ เนื่องจากตอนที่เสนอญัตติเข้าสภา
ครั้งนั้นท่านได้ปฏิบัติหน้าที่นายกอยู่ ครับ 
 
              -เชิญท่านภานุวัฒน์ กำพวน ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาล เสนอญัตติ ครับ 
 
              -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายภานุวัฒน์  กำพวน  ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษา
ราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกำพวน ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม โดยมี
รายละเอียดหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
                                          หลักการ 

ตามที ่จ ังหวัดระนองโดยผู ้ว ่าราชการจังหวัดระนองในฐานะ
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง และผู้กำกับการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ได้มีคำสั่งจังหวัดระนองกำหนด
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)  อันจะทำให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และเตรียมการรับ 
 
 

/สถานการณ์... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      
ในพื้นที่จังหวัดระนอง เช่น มาตรการด้านการปิดสถานที่ มาตรการด้านงดการ
ดำเนินกิจกรรมในบางสถานที่ ฯลฯ ทำให้ประชาชนในจังหวัดระนองไม่สามารถ
ประกอบอาชีพและหารายได้ตามปกติได้ รวมถึง เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีโรค
ประจำตัว ต้องอยู่ในเคหสถาน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ประชาชน
ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือนร้อน ขาดรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอหรือไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพได้  
                                       เหตุผล 

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้สามารถ
เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม จึงมอบหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการ
จัดซื้อถุงยังชีพ หรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การดำรงชีพเพ่ือแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ่ยื ่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจาก
เทศบาลตำบลกำพวน ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2564  ดังนี้ 
          หมู่ที่ 1 บ้านทะเลนอก                          จำนวน    78   ครัวเรือน 
          หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ                               จำนวน  284   ครัวเรือน 
          หมู่ที่ 3 บ้านกำพวน                             จำนวน  280   ครัวเรือน 
          หมู่ที่ 4 บ้านภูเขาทอง                           จำนวน  339   ครัวเรือน 
          หมู่ที่ 5 บ้านสุขสำราญ                          จำนวน  116   ครัวเรือน 
          หมู่ที่ 6 บ้านโตนกลอย                          จำนวน    70   ครัวเรือน 
          หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายขาว                     จำนวน  126    ครัวเรือน 
                                                                รวม   1,293   ครัวเรือน 
จึงขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพ่ือจัดซื้อถุงยังชีพ 
จำนวน 1,293 ชุด ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน  905,100 บาท 
 
              -สมาชิกสภาฯท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเรื่องใดเชิญ
ซักถามหรืออภิปรายได้เลยครับ เชิญครับ หากไม่มี ต่อไปจะขอมติที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.1  มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ 2564 เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19)  จำนวน  1,293  ครัวเรือนๆละ 700 
บาท เป็นเงิน 905,100 บาท สมาชิก ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นพ้นศรีษะ 

/เชิญท่านเลขา... 



 
 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายมานิต  วัฒนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายก่อละหลี  ถลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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 เชิญท่านเลขาตรวจนับด้วยครับ 
 

            -ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อถุงยังชีพฯ  ดังนี้ 
  เห็นชอบ         11     เสียง 
  ไม่เห็นชอบ        0     เสียง 
  งดออกเสียง       1     เสียง(ประธานสภาฯ) 
 
           -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อถุงยัง
ชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID -
19) จำนวน 1,293 ครัวเรือนๆละ 700 บาท เป็นเงิน 905,100 บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ 
            -ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3  เรื ่องอื่นๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด      
มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ขอเชิญครับ เชิญท่าน สท.มานิต ครับ 
 
            -เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  กระผม 
นายมานิต วัฒนารถ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ขอสอบถามญัตติ  
ขอจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อถุงยังชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคระบาด โควิด - 19 กระผม
ขอสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารเกี่ยวกับเรื ่องจัดซื้อถุงยังชีพว่า    
ซื้อจากที่ใดและเหตุใดถึงไม่ได้จัดซื้อในร้านค้าในชุมชน ซึ่งร้านค้าในชุมชนหลายๆ 
ร้านก็มีศักยภาพที่พอจะมีสินค้าเพื่อจัดทำถุงยังชีพได้ และเหตุใดถึงไม่ได้จัดซื้อ
สินค้าในชุมชน เพราะหากว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือในชุมชนแล้วเหตุ
ใดท่านถึงไม่ช่วยสนับสนุนซื้อสินค้าจากร้านค้าในชุมชน  ซึ่งศักยภาพก็ไม่ได้ด้อยไป
กว่าการจัดซื้อจากแหล่งที่อื่น นอกจากจะได้ช่วยชาวบ้านแล้วยังได้ช่วยร้านค้าใน
ชุมชน  ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารด้วยนะครับ  ส่วนในเรื่องของสินค้า
ที่จัดใส่ในถุงยังชีพ  ซึ่งตอนนี้ทางกระผมและสมาชิกก็ยังไม่ได้เห็นตัวสินค้าว่าเป็น
รูปแบบประมาณไหน เผื่อชาวบ้านถามสมาชิกก็จะได้บอกชาวบ้านได้ว่าสินค้านั้น
เป็นสินค้าประเภทไหนบ้าง  ขอให้ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบด้วย
นะครับ ขอบคุณครับ   
 
              -เชิญครับ ท่าน สท.ก่อละหลี   
 
              -เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายก่อละลี ถลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 1 ผมขอสอบถามท่าน 

/ผู้บริหาร... 



 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผอ.กองคลัง รก.
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเอนก  ห๊ะหรับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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ผู้บริหาร  ถึงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตของเก่าที่เคยอนุมัติงบประมาณไปแล้ว 
ติดปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างขอให้ชี้แจงดว้ย
นะครับ ขอบคุณครับ 
 
              -เชิญ คุณภานุวัฒน์  กำพวน ผู้อำนวยการกองคลังตอบข้อซักถามด้วย
ครับ 
 
              -ตามที่สภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้มีมติจ่ายขาดเงินสะสมในคราว
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2563 จำนวน 8 โครงการ  ในปีงบประมาณ 2564เทศบาลตำบลกำพวนได้
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน 4 โครงการ และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ และได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและได้มีการ
เบิกจ่ายโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
จำนวน 3 โครงการ  จึงเหลือโครงการที่ยังมิได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ โดย
เทศบาลตำบลกำพวนจะเร่งดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ภายในปีงบประมาณ 
2564 ครับ 
 
              -เชิญครับ ท่าน สท.เอนก 
 
              -เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผม 
นายเอนก ห๊ะหรับ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2 ขออนุญาตท่าน
ประธานสภานะครับ ขอสอบถามไปยังนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารในเรื่อง
ของการขอญัตติการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ 
แจกจ่ายให้กับประชาชนในกรณีของเหตุการณ์โรค โควิด - 19 ซึ่งญัตติดังกล่าว
ส่วนตัวผมเห็นด้วยนะครับกับการบรรเทาทุกข์ของพ่ีน้องประชาชน  ในส่วนของการ
ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐ หรือจากเทศบาล ด้วยงบประมาณ
ดังกล่าวที่ทางที่ประชุมได้รับทราบนะครับ ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ ก็ถือ
ว่าเป็นงบประมาณที่เยอะพอสมควรนะครับ ฝากท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไป
ยังคณะผู ้บริหารนะครับ ในส่วนของคณะกรรมการจัดซื ้อ จัดจ้าง หรือการ
ดำเนินการของการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวนหนึ่งพันกว่าชุดด้วยงบประมาณเก้าแสน
กว่าบาท  ผมอยากสอบถามว่าคณะกรรมการได้มีการดำเนินการอย่างไร ขอบคุณ
ครับ 
              -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอเชิญท่าน
นายก ตอบข้อซักถามของสมาชิกด้วยครับ เชิญครับ 

/เรียนท่านประธาน... 



 
 
นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
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              -เรียนท่านประสภาเทศบาลที ่เคารพ กระผมนายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ผมก็ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกจะหลงประเด็นหรือไม่
เข้าใจในการเสนอญัตตินะครับ ขอนำเรียนไปยังเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นะครับ ซึ่งทั้งหมดที่เพื่อนสมาชิกได้สอบถามมานะครับ และวันนี้เรา เพียงแค่ขอ
อนุมัติงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และจำนวนยอดการจัดซื้อ จัดจ้าง 
เท่านั้น  ส่วนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับ ก็ขอนำเรียนให้
เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ขอบคุณครับ 
 
            -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ ท่านนายก 
 
             -เร ียนท ่านประธานสภา ท ่านสมาช ิกสภาผ ู ้ทรงเก ียรต ิ  กระผม               
นายอารีดีน  อินตัน  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ขออนุญาตนำเรียนให้สมาชิก
สภาในที่ประชุมแห่งนี้นะครับ ด้วยนโยบายและเวลาที่คณะผู้บริหารชุดนี้ได้เข้า
มานะครับ เรามีเรื ่องที่จะต้องดำเนินการในการทำเรื่องเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕  ซึ่งฝ่ายนโยบายและแผนที่จะต้องมาดำเนินงานร่วมกับ
เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ที่จะเสนอแผนงานต่างๆ ที่จะนำเข้าสู่สภา
แห่งนี้นะครับ ซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้เข้า
ร่วมประชุม วันนี้ผู ้ที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับนโยบายและแผน ก็จะได้เข้ามาร่วม
ปรึกษาหารือกับเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เกี่ยวกับแนวทางในการ   
ดำเนินงานที่จะเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะต้องมี
แผนระดับหมู ่บ้านและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหมู่บ้าน และจะต้องมี
แผนพัฒนาตำบล เมื่อมีแผนของหมู่บ้านและมีแผนของตำบลแล้ว  จะต้องประกอบ
ไปด้วยแผนพัฒนาของอำเภอแล้วก็มาร่วมกับแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกำพวน 
ที่จะต้องมีทั้งหมู่บ้าน ตำบล  และอำเภอ ถึงจะดำเนินการได้นะครับ ในการจัดทำ
งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ และก็แผน 3 ปี ขอนำเรียนนะครับว่าเราจะได้รู้รูปแบบ
และการจัดทำแผนและตารางสำหรับทุกหมู่บ้านในตำบลกำพวนนะครับ  จะได้
เตรียมงานและได้ลงพื้นที่กับคณะทำงานเทศบาลตำบลกำพวน ที่จะลงไปในการ
ประชุมหมู่บ้าน แต่ในการประชุมครั้งนี้ทางรัฐบาลก็จะลดรูปแบบในการทำงาน   
ในรูปแบบของคณะกรรมการต่างๆ ซึ ่งจะใช้คนน้อยลงแต่ต ้องเป็นไปตาม
กระบวนการที่หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนด ผมขออนุญาตท่าน
ประธานสภาเชิญเจ้าหน้าที่ด้านการจัดทำแผนมาชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบ 
นะครับ 
 
            -พักการประชุม 

/ผมขอประชุม... 



 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นางมนัญชยา  ขุนภักดี 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
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               -ผมขอประชุมต ่อนะคร ับ ขณะนี ้ เจ ้าหน้าที ่ร ับผ ิดชอบการจัดทำ
งบประมาณและการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกำพวน  ได้เข้ามานั่งในที่
ประชุมแห่งนี้ ผมขอเชิญ คุณมนัญชยา ขุนภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช่วย
ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานที่จะเตรียมความพร้อมเพ่ือการจัดทำงบประมาณใน
รูปแบบใหม่   ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลแห่งนี้ทราบด้วย ขอเชิญครับ 
 
               -เรียนท่านประธานสภา รองท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา    
คณะผู ้บริหาร และหัวหน้าส่วนทุกท่านนะคะ ดิฉัน นางมนัญชยา ขุนภักดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางสภาเทศบาล
เชิญเข้ามาเพื ่อชี ้แจงแนวทางการจัดทำแผน ตอนนี้ของเทศบาลตำบลกำพวน
จะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็คือแผนพัฒนา 5 ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
เพ่ิมเติม เพ่ือจัดทำงบประมาณของปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 
 ๒๕๖๔ เพื่อที่จะทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕ และต้องทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นะคะ
ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หรือว่าตัวนี้เราสามารถทำทีเดียวได้เลย ก็คือว่าเราต้อง
ทำแผนปีนี้ เพื่อทำงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วก็ทำแผน 5 ปี ของปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ ของฉบับถัดไป เพราะว่าฉบับปัจจุบันเราจะหมดปี ๒๕๖๕  เราต้องทำแผน
ก่อน 1 ปี ซึ่งเราอาจจะทำไปพร้อมกันได้เพื่อแความคล่องตัวอาจจะทำพร้อมกัน
แนวทางการทำของปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ คือเราก็ต ้องดูแผนเก่าของปี           
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ทำหรือโครงการใหม่หรือเป็นโครงการ
ต่อเน ื ่องที ่ เป ็นปัญหาความต้องการของประชาชนเพิ ่มเต ิม  เป ็นฉบับที ่  3              
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  และในปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เราสามารถเข้ามาทำ
เพื่อเป็นแผนที่เราจะใช้เป็นแผนปีต่อไป โดยแผนพัฒนาจะมีความสัมพันธ์ในการ
จัดทำงบประมาณ ในการของบประมาณไม่ว ่าจะเป็นเงินอุดหนุน ของบเกิน
ศักยภาพของระบบส่วนบน อบจ. หรือรัฐบาลนะคะ ตัวนี้ซึ่งเราจะต้องมีรูปแบบการ
จัดทำแบบประชาคม ซึ่งตอนนี้ทาง คนพ.กำหนดสัดส่วนให้ประชาคมในระดับ
ตำบล สามารถมีในระดับน้อยสุดได้ คือ 32 คน รูปแบบการจัดทำประชาคมต้องมี
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ต้องเข้าไปเป็นสมาชิกในสัดส่วนประชาคมที่ต้องเข้า
ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน หัวหน้าสถานีอนามัย ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน
ของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้าสัดส่วนการศึกษาอื ่นๆ ที ่ตั้งอยู ่ในหน่วยงาน   
จำนวน 10 – 15 คนแล้วก็หัวหน้าสัดส่วนหรือตัวแทนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในพื้นที่  
5 – 10 คน และก็คัดเลือกจากอาสาสมัครชุมชน อสม. สมาชิก อปพร.  

/คณะกรรมการ... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
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คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 15 – 20 คน แต่ว่าทางคุณช่อคำนวณไว้ว่า เราควร
จะมาจาก สมาชิก 1 สมาชิกก็คือเรามีอยู่แล้ว 12 คนสมาชิกสภา อบจ. 1 ท่าน 
กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน 7 คน ก็คือรวมเป็น 20 ท่าน ส่วนราชการที ่เข้าก็คือจะมี
พัฒนาการอำเภอ  เกษตรอำเภอ  ประมงอำเภอ  ท้องถิ่นอำเภอ  สาธารณะสุข
อำเภอ  กศน. และตัวแทนครูสอนศาสนาอีก 1 ท่าน อาจจะมีตัวแทน อสม. 1 ท่าน 
อปพร. 1 ท่าน และตัวแทนกลุ่มอาชีพ หมู่ล่ะ 1 ท่าน และควรให้ความสำคัญกับ
กลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ รวมประมาณ 38 ท่านซึ่งจะตั้งได้เยอะกว่านี้ก็ได้ แต่ไม่
เกิน 57 ท่าน น้อยสุดคือ 32 ท่าน  ทางสัดส่วนนี้สมาชิกคิดว่าเห็นด้วยหรือไม่ค่ะ 
หรือว่าจะมีเพ่ิมเติมส่วนไหนบ้าง เราค่อยไปสรุปอีกทีในการนัดประชุมครั้งต่อไปค่ะ 
 
            -มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอะไรเพิ่มเติม เชิญ
ครับ ท่านนายก 
 
            -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่เคารพ กระผมนายอารีดีน  
อินตัน นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ผมมีในวาระอื่นๆ จะขอนำเรียนต่อสภาแห่ง
นี้ให้รับทราบนะครับว่าวันนี้เรามีหนังสือสั่งการมาจากอำเภอสุขสำราญ เรื่องการรับ 
โอนสินทรัพย์อาคารหลบภัยสึนามิ ซึ่งตามสำเนาหนังสือกรมป้องกันภัยและบรรเทา
สาธารณะภัยที่ มท. 1604/760 ลงวันที่  26 มกราคม ๒๕๖๔  และแบบรายงาน
ความพร้อมในการประสงค์รับโอนทรัพย์สินจากกลุ่มจังหวัด  โดยจังหวัดระนอง 
แจ้งว่ากรมบัญชีกลางดำเนินการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดระนองกับกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ คือ 
อาคารหลบภัยสึนามิ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง รหัสสินทรัพย์
ในระบบ GFMIS 100000056990 วันที ่ได้รับโอน 1 มกราคม ๒๕๖๔ และ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดระนอง มีความประสงค์โอน
อาคารหลบภัยสึนามิให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดูแลรักษาและได้ใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อไปนะครับ ขอขอบคุณครับ 
                -สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เห็นชอบญัตติจ่าย
ขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถุงยังชีพในวันนี้ ซึ่งในนามของเทศบาลตำบล  
กำพวน จะได้ช่วยพี่น้องประชาชนในตำบลกำพวนของเราที่ได้รับผลกระทบจากโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019  ในการรับถุงยังชีพตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ได้สั่ง
การมาช่วยเหลือในระดับตำบลนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาไว้ ณ 
โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

/สมาชิก... 
 



 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายมานิต  วัฒนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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               -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญ
ครับท่าน สท.ชัยรัตน์ 
 
               -เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา และคณะผู ้บริหารทุกท่าน      
นะครับ กระผม นายชัยรัตน์ แซ่ต๋อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เขต 2     
สิ ่งที ่ประสบปัญหาตอนนี้คือบุคลากรในการออกพื้นที่ ไม่พอในการปฏิบัติงาน  
ตอนนี้โซน หมู่ 3 ตอนบน หญ้าข้างทางรกมากจนเข้ามาบนถนน ทั้งกอไผ่และ
ต้นไม้ เริ่มตั้งแต่กองขยะขึ้นไปไม่สะดวกต่อการสันจรไป-มา  พอรถสวนกันก็ลำบาก
เพราะถนนแคบมากผมว่าควรแก้ปัญหาตรงนี้อย่างเร่งด่วน  ซึ่งช่วงที่ทำกิจกรรม       
จิตอาสาก็ยังไม่เข้าไปทำตรงพ้ืนที่บริเวณนั้น  ชาวบ้านก็โทรมาร้องเรียน  ผมกอ็ยาก
เสนอให้แก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนก่อน  สุดท้ายผมก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร     
ที่ช่วยจัดการเรื่องการลอกคูระบายน้ำ ทำให้น้ำระบายได้ดีขึ้นมาก ขอบคุณท่าน
นายกเทศมนตรีครับ ขอฝากเท่านี้ครับ 
 
             -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญ
ครับท่าน สท.มานิต  
 

                 -เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุกท่าน
นะครับ กระผมนายมานิต วัฒนารถ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สืบเนื่องจากที่
ท่านสท.ชัยรัตน์  ได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับกระผมอยากจะเพ่ิมเติมนิดหน่อย 
ผมอยากให้คณะผู้บริหารดูแลในเรื่องของหญ้าข้างทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะ
หรือหญ้าที่ขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณนะครับ อยากให้ทางผู้บริหารจัดทำให้เป็นแผนการ
ดำเนินงาน สัก 3 เดือนครั้ง  หรือ 4 เดือนครั้ง ให้เป็นประจำเพราะว่าถ้าเราได้ดูแล
กันเป็นประจำก็จะทำให้กำพวนของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ ้น  ไม่ใช่ว่าจัดกิจกรรมจิต
อาสาครั้งหนึ่งถึงจะดำเนินการสักครั้งในหนึ่งปีจิตอาสาก็มีไม่กี่ครั้ง  ผมขอเสนอให้
ทางผู้บริหารทำเป็นระเบียบหรือว่าทำเป็นแผนปฏิบัติงาน  จะใช้วิธีจ้างเหมาหรือวิธี
อะไรก็ตามแต่นะครับ ควรทำ 3 เดือนครั้ง  4 เดือนครั้ง  ให้เป็นประจำทั่วทั้งเขต
เทศบาลครับ 

                   -เรื่องการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ผมทราบมาว่ามีเสียงตามสาย
สำหรับประชาสัมพันธ์แต่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ในส่วนนี้ก็ขอให้ท่าน
ผู้บริหารดูแลเรื่องนี้ด้วย เมื่อจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วก็อยากให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ซื้อ
มาแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด นะครับ 

                    -เรื่องของกล้องวงจรปิด(CCTV)  นะครับ ผมก็ทราบว่ามีอยู่แล้วแต่ไม่
ทราบว่ายังใช้งานได้หรือไม่  จึงขอเรียนถามทางท่านประธานสภาผ่านไปยัง
ผู้บริหารฝากดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับ   

/เรื่องการจัดการ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนันต์  จันดี 
ประธานสภาเทศบาล 
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                -เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางด้านทิศเหนือ ในส่วนนั้นซึ่ง
สภาพปัจจุบันที ่เป็นอยู่ขยะรกกระจายทั้งสองด้านระยะทางด้านหัวประมาณ   
100 เมตร ด้านหางประมาณ 100 เมตร  เพราะไม่มีรั้วกั้นประตูก็ไม่มีจึงทำให้
สัตว์เข้าไปขุดคุ้ยเขี่ยขยะ และเวลามีลมพายุก็จะพัดพาขยะเหล่านั้นกระจายออกไป
ทั่วบริเวณบนถนน  ซึ ่งเป็นภาพที่ไม่สวยงามประชาชนที่ส ัญจรไป-มาก็ได้รับ
ผลกระทบ ผมจึงขอนำเรียนไว้เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
  
              -เชิญครับท่าน นายก 
 

               -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ  กระผม 
นายอารีดีน  อินตัน  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  ผมขอรับทราบครับ ซึ่งทุกอย่าง
อยู่ในแผนการพัฒนาของตำบลอยู่แล้วครับ เมื่อเราจัดทำแผนพัฒนาร่วมกันกับ
เพื่อนสมาชิกสภา  ฝ่ายข้าราชการและคณะผู้บริหาร และโครงสร้างของตำบล    
ผมขอดูโครงสร้างและก็ขอดูเวลาก่อนนะครับ เพราะเราเข้ามายังไม่ เกิน 1 อาทิตย์
เราไม่สามารถจัดการได้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับ  ทางผู้บริหารและข้าราชการ     
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรากำลังปรับแผนในการทำงานว่าจะดำเนินการไปในทิศทางไหน 
และสิ่งที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้นำเสนอต่อสภาแห่งนี้นะครับ 
จะต้องได้รับการตอบสนองของคณะผู้บริหารชุดนี้อย่างแน่นอนครับ ขอขอบคุณ
ครับ 
               -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องที่จะแจ้งต่อสภาเทศบาลแห่งนี้อีก
หรือไม่ครับ หากไม่มีเรื่องอะไรที่จะเสนอแล้ว สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลกำพวน  ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู ้บริหาร และผู ้มาร่วม
ประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติมาประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ  

 

เลิกประชุม  เวลา   12.00  น. 

                                                 (ลงชื่อ)     พรรณทิพย์  อินตัน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (นางพรรณทิพย์  อินตัน) 
                               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    
 
                       (ลงชื่อ)      นพดล  หาญจิตร      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                (นายนพดล  หาญจิตร) 
                            เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำพวน    

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2564  เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

                                               (ลงชื่อ)   เอนก  ห๊ะหรับ       ประธานกรรมการ 
                            (นายเอนก  ห๊ะหรับ) 
                                               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 
                                              (ลงชื่อ)    อับดนล้อ  สาลี       กรรมการ 
                            (นายอับดนล้อ  สาลี) 
                                                สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 

(ลงชื่อ)       ไรน๊ะ  สาลี       กรรมการ 
                          (นางสาวไรน๊ะ  สาลี) 
                                               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 

   (ลงชื่อ)     สุกัญญา  อาจหาญ    กรรมการ 
                       (นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ) 
                                               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 

                 (ลงชื่อ)     อนวุัฒน์  หีมผอม    กรรมการ/เลขานุการ 
                          (นายอนุวฒัน์  หีมผอม) 
                                               สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 
สภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี  2564  วันที่   28  มิถุนายน พ.ศ.2564 
                                                                                                                                           
                                                  ลงชื่อ      อนันต์  จันดี   
                 (นายอนันต์  จันดี) 
                                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 


