
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  คร้ังที่ 1  ประจำปี  พ.ศ.2564 
วันศุกร์ที่ 13  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา  09.00  น.   

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน(ตึกเขียว) 
อำเภอสุขสำราญ  จังหวดัระนอง 

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

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอับดนล้อ  สาลี รองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน อับดนล้อ  สาลี 
2 นายนพดล  หาญจิตร เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำพวน นพดล  หาญจิตร 
3 น.ส.ดวงสุดา  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ดวงสุดา  ถลาง 
4 นายมานิต  วัฒนารถ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน มานิต  วัฒนารถ 
5 น.ส.ไรน๊ะ  สาล ี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ไรน๊ะ  สาลี 
6 น.ส.สุกัญญา  อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน สุกัญญา  อาจหาญ 
7 นายก่อละหลี  ถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ก่อละหลี  ถลาง 
8 นายอนุวัฒน์  หีมผอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน อนุวัฒน์  หีมผอม 
9 นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน ชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 

10 นายอิ่มร้น  พินิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน อ่ิมร้น  พินิจ 
11 นายเอนก  ห๊ะหรับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน เอนก  ห๊ะหรับ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายอนันต์  จันดี   ประธานสภาเทศบาล กักตัวตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
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 นายวิเชียร  ทรศัพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกำพวน วิเชียร  ทรศัพย์ 
5 นายภานุวัฒน์  กำพวน ผอ.กองคลัง รก.ปลัดเทศบาลฯ ภานุวัฒน์  กำพวน 
6 นางพรรณทิพย์  อินตัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พรรณทิพย์  อินตัน 
    

 

 

/เริ่มประชุมเวลา... 



 

 

 
เริ่มประชุม 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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เวลา  09.00 น. 
 
               -เนื่องจากประธานสภาเป็นผู้มีภาวะเสี่ยงต่ำจากการสัมผัสกับผู ้ป่วย
ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) จึงต้องถูกกักตัวตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 สิงหาคม 2564 จึงไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 17 ในกรณี
ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รอง
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น ในการทำหน้าที่
ประธานสภาและเปิดประชุมสภาต่อไป   
              -วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน  กล่าวเปิด
ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ 
           
              - ตามรายงานของท่านเลขาฯ ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าห้อง
ประชุมครบองค์ประชุมทุกท่านแล้ว ผมขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้ และขอเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุม
สภาฯให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 
 
              - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน   
กระผมขอแจ้งประกาศสภาเทศบาลตำบลกำพวนเรื่อง  เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ   
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  ตามที่สภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้มีการ 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนครั้งแรก เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2564 ได้มีมติ   
กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม   
2564  ถึงวันที่  30  สิงหาคม  2564  มีกำหนดไม่เกิน  30 วัน  นั้น  อาศัยอำนาจ 
ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554        
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี   
พ.ศ.2564 ในวันที่  13  สิงหาคม  2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา 

/นายอบัดนลอ้... 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอนุวัฒน์  หีมผอม 
เลขานุการตรวจรายงานฯ 
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        เทศบาลตำบลกำพวน(ตึกเขียว) จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ  
วันที่  2 สิงหาคม  พ.ศ.๒๕64 นายอนันต์  จันดี ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 
                -เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลกำพวน เรื่อง 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖4  ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบแล้วต่อไปขอเข้าสู ่ระเบียบวาระการ
ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                   1.1. แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 
                  - คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกำพวน ได้จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลกำพวน เพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ 3) ขึ้น รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านแล้วนะครับ 
   
 
        -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว 
 
                 -ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกำพวนสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  เมื่อวันจันทร์ที่ 28  มิถุนายน  2564  
เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน(ตึกเขียว) เชิญเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
 
                 -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล   
ผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอนุวัฒน์      
หีมผอม  เลขานุการตรวจรายงานการประชุม ขอกล่าวถึงบันทึกรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน วันที ่ 5  
กรกฎาคม  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 

/เริ่มประชุม... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายด้าหรี  มาโนชน์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
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เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณา
ตรวจรายงานการประชุมของสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  
3 ประจำปี พ.ศ.๒๕64  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  การพิจารณาตรวจแล้วเสร็จ 
เมื่อเวลา 12.00 นาฬิกา  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล    
กำพวน ตามข้อ 33 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ผลปรากฏ  ดังนี้ 
1. บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว จำนวน  24  หน้า 
2. ถ้อยคำที่บันทึกในรายงานการประชุมสภาฯ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำในบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ แต่อย่างใด 
            จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนดังกล่าว ที่คณะ
กรรมการฯตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อสภาเทศบาลตำบลกำพวนเพื่อพิจารณาให้การ
รับรองต่อไป จึงนำเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
          - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล    
กำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4  วันที่ 28  มิถุนายน  
2564 ว่ามีส่วนใดที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนบ้างหรือไม่ถ้ามีก็
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเสนอได้ เชิญครับท่านรองด้าหรี  
 
           -ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯในถ้อยคำที่บันทึกไว้ หน้า 22 วรรคที่ 4 
บรรทัดที่ 7 จาก 50 เปอร์เซ็นต์ เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ครับ 
 
           -เชิญครับท่านนายก 
 
 
 
           -ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯในถ้อยคำที่บันทึกไว้ หน้า 15 วรรคที่ 1 
บรรทัดที่ 3 จาก เห็นชอบ  11  เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  เป็น เห็นชอบ 6 เสียง 
ไม่เห็นชอบ 5 เสียง ครับ 
 
           -มีมติแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯตามที ่นายกและรองนายกเสนอ       
ขอแก้ไข 
           -ถ้าหากว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือ
ตัดทอนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนที่ผ่านมาเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่  3  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2564   

/มีมติเป็น... 



 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
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          -มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน    
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 28  มิถุนายน พ.ศ.
2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน(ตึกเขียว)    
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                  3.1 ญัตติเรื่องเปลี่ยนแปลงแก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์ (โพเดียม) 
 
    -ด้วยได้รับญัตติ เรื่องเปลี่ยนแปลงแก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์ (โพเดียม)                          
จากนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ก่อนที่จะให้นายกเทศมนตรีตำบลกำพวนได้เสนอ
ญัตติ ขอให้ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
ให้สมาชิกสภาทราบด้วยครับ 
 
             -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
กระผม นายภานุวัฒน์  กำพวน  ผู้อำนวยการกองคลัง ขอแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้กับสภาทราบคืออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น  อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ครับ 
 
             -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกำพวนเสนอญัตติ ครับ 
 
 
 
 
            -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร กระผมนาย
อารีดีน  อินตัน  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ขอเสนอญัตติ เรื่อง การขออนุมัติ
เปลี ่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ เปลี ่ยนแปลงรายการงบประมาณ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
    หลักการ  
ด้วยสำนักปลัดเทศบาล มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อ 
โพเดียมไม้ MDF ทำสี ตกแต่งด้วยเสาสแตนเลสโค้งด้านข้าง ขนาดกว้าง 57 ซม. ยาว                             
54 ซม. พร้อมโลโก้สแตนเลสกัดกรด ขนาด 23 ซม. ตามเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (เทศบัญญัติหน้า 87)  
 
 
 

/เหตผุล... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 

นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
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            เหตุผล 
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากร้านค้าซึ่งในขณะนี้ตามแบบที่ได้ตั้งงบประมาณไว้
สินค้าดังกล่าวงดการผลิตแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้อง ตามระเบียบฯและ
หนังสือสั ่งการที ่เกี ่ยวข้อง สำนักปลัดเทศบาลจึงขออนุมัติเปลี ่ยนแปลงแก้ไข
คุณลักษณะที่ไม่ตรงกับคุณลักษณะท้องตลาด ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เทศบัญญัติหน้า 87) ดังนี้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพ
เดียมไม้ MDF ทำสี ตกแต่งด้วยเสาสแตนเลสโค้งด้านข้าง ขนาดกว้าง 55 ซม. ยาว 
50 ซม. สูง 120 ซม. พร้อมโลโก้สแตนเลสเลเซอร์ ขนาด 23 ซม. จัดหาโดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

               -สมาชิกสภาฯท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเรื่องใดเชิญ
ซักถามหรืออภิปรายได้เลยครับ  
               -ผมขอมตินี้ครับ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง  
คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อโพเดียมไม้ MDF   ทำสี ตกแต่งด้วยเสาสแตนเลสโค้งด้านข้าง ขนาดกว้าง 
55 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 120 ซม. พร้อมโลโก้สแตนเลสเลเซอร์ ขนาด 23 ซม.
ข้างต้น โปรดยกมือขึ้นพ้นศรีษะ  เชิญเลขานุการสภาตรวจนับด้วยครับ 
 
              -ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ     
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าจัดซื้อโพเดียมไม้ MDF   
ดังนี้  

  เห็นชอบ        10  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     0    เสียง 
  งดออกเสียง     1   เสียง(ประธานสภาฯ) 

               -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โพเดียมไม้ MDF  จำนวน  1  รายการ  
 
               3.2 ญัตติเรื่องเปลี่ยนแปลงแก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์   
                     (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) 
              -ด้วยได้รับญัตติ เรื่องขอเสนอญัตติเรื่องเปลี่ยนแปลงแก้ไขคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์ (เครื ่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) จากนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน         
ซึ่งผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องให้สมาชิก
สภาทราบข้างต้นแล้วนะครับ 

/นายอารีดีน... 



 
นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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             -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกำพวนเสนอญัตติ ครับ 
            -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร กระผมนาย
อารีดีน  อินตัน  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ขอเสนอญัตติ เรื่อง การขออนุมัติ
เปลี ่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ เปลี ่ยนแปลงรายการงบประมาณ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
            หลักการ  
สำนักปลัดเทศบาลตำบลกำพวน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขครุภัณฑ์ ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์(เทศบัญญัติหน้า 86) ข้อ 2 เพ่ือความเหมาะสมในการใช้งาน และ
ประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้าจากเดิมค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
2. เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 1 
เครื่อง ราคา 55,900 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง) จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จากสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562(สำนักปลัด) 
          แก้ไขเป็นคุณลักษณะครุภัณฑ์ใหม่ดังนี้ 
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
2. เครื ่องปรับอากาศแบบตั ้งพื ้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู ราคา 
46,100 บาท จำนวน 1 เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง) จัดหาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จากสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562(สำนักปลัด) 
            เหตุผล 
เพ่ือความเหมาะสมในการใช้งาน และประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้า จึงนำเรียนมา
เพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนพิจารณาต่อไป 
 
            -สมาชิกสภาฯท่านใดที ่จะสอบถามเพิ ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเรื ่องใดเชิญ
ซักถามหรืออภิปรายได้เลยครับ 
             -ผมขอมตินี้ครับ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    
คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู ราคา 
46,100 บาท จำนวน  1  เครื่อง(ราคารวมค่าติดตั้ง) โปรดยกมือขึ ้นพ้นศรีษะ     
เชิญเลขานุการสภาตรวจนับด้วยครับ 
             

               -ที ่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  ดังนี้ 
  เห็นชอบ        10  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ      0   เสียง 
  งดออกเสียง     1   เสียง(ประธานสภาฯ) 

/มติที่ประชุม... 



 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
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            -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  จำนวน  1  รายการ  
 
              3.3  ญัตติเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ถังเก็บน้ำบนดินขนาด  2,500 ลิตร ,  
เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ ขนาด 16 ลิตร , เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมเครื่อง
จ่ายแอลกอฮอล์) 
  
              -นายกเทศมนตร ีตำบลกำพวน ได ้ เสนอญัตต ิ เพ ื ่อขออน ุม ัต ิ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดขอให้ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงกฎหมาย 
ข้อระเบียบ  ให้สมาชิกสภาฯทราบเพ่ือประกอบในการพิจารณาอนุมัติต่อไป เชิญครับ 
 
             -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
กระผม นายภานุวัฒน์  กำพวน  ผู้อำนวยการกองคลัง ขอแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้กับสภาทราบคือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ที ่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ ่น ครับ ซึ ่งญัตติที ่เสนอคือโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 
              -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
สภาเทศบาลตำบลกำพวนทราบเพื่อประกอบในการพิจารณาอนุมัติ ขอเชิญเสนอ
ญัตติครับ 
 
              -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู ้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอารีดีน  อินตัน  นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน  
ขอเสนอญัตติเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 
 
 

/หลักการ... 
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             หลักการ   
สำนักปลัด เทศบาลตำบลกำพวน ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  เป็นเงิน 32,920 บาท 
(สามหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่  จำนวน  3  
รายการ  ดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 1 รายการ คือ 
-ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ใบ  ราคา  10,100  บาท 

    โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
          (1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร  
          (2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
          (3) ราคาไม่รวมขาตั้งและไม่รวมค่าติดตั้ง 
      2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
พร้อมเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ จำนวน 7 เครื่องๆละ 2,990 บาท  เป็นเงิน  20,930  
บาท 
             โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
             (1)  ฟรีขาตั้ง ปรับระดับสูงสุด 2 เมตร 
             (2)  สายชาร์จ USB 2 เมตร 
             (3)  หัวชาร์จ USB 
             (4)  เสียงพูดภาษาไทย  
         3.ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 16 ลิตร 
จำนวน 3 เครื่องๆละ  2,250  บาท เป็นเงิน  6,750  บาท 
            โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
            (1)  ถังพ่นยาบรรจุ  16  ลิตร  
            (4)  แบตเตอรี่        12  V  

           เหตุผล  
เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวมิได้ตั้งไว้  จึงขอโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่     
จำนวน 3 รายการ  โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู ้นำชุมชน และผู ้ส ังเก ตุการณ์ 
งบประมาณตั้งไว้  180,000  บาท โอนลดครั้งนี้  37,780 บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด  เป็นเงิน  142,220  บาท ขอไดโ้ปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำพวน เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

/นายอับดนล้อ... 



 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 

นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผอ.กองคลัง รก.ปลัดเทศบาล 
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             -ตามที ่นายกเทศมนตรี ได้ช ี ้แจงให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบแล้ว         
มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผู ้ใดอภิปราย
เพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบและอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
        1. ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส  ขนาดบรรจุ  2,500  ลิตร จำนวน 1 ใบ                     
ราคา  10,100  บาท 
        2. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ จำนวน 7 เครื่อง  
เครื่องละ  2,990 บาท  เป็นเงิน  20,930  บาท 
        3.  เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 16 ลิตร จำนวน  3  เครื่องๆละ  2,250  บาท 
เป็นเงิน  6,750  บาท 
             ที่ได้เสนอมาหรือไม่ โปรดยกมือพ้นศรีษะ เชิญเลขานุการสภาตรวจนับองค์
ประชุมด้วยครับ 

             -สมาชิกสภาเทศบาลลงมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน  3  รายการ  ดังนี้ 
       เห็นชอบ       10   เสียง 
       ไม่เห็นชอบ     0    เสียง 
       งดออกเสียง    1    เสียง(ประธานสภาฯ) 
 
                -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน  3  รายการ งบประมาณทั้งสิ้น  
37,780  บาท   
               3.4 ญัตติ เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  วาระท่ีหนึ่ง (ขั้นรับหลักการ)  
 
                -ญัตติเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.
2565 (พิจารณาในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ) ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจง
รายละเอียดการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวนทราบ  ก่อนที่ท่านนายกเสนอญัตติ
ครับ 

              
               -เร ียนท่านประธานสภา ท่านสมาช ิกสภา คณะผู ้บร ิหาร กระผม            
นายภานุวัฒน์ กำพวน ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่งบประมาณ  ตามที่ได้เรียกให้หน่วยงานต่างๆ เสนองบประมาณการรายรับ
และงบประมาณการรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนด
ตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

/-ทั้งนี้... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
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             -ท ั ้งน ี ้  ห ัวหน้าหน่วยงานต่างๆได ้จ ัดทำงบประมาณการรายรับและ
งบประมาณการรายจ่าย และหัวหน้าหน่วยงานคลังได้รวบรวมรายการการเงินและ
สถิติต่างๆของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณและเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ดำเนินการวิเคราะห์งบประมาณ
และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ ทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไข
งบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติตั้งเงิน
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว โดยเจ้าหน้าที่งบประมาณได้รวบรวม
และจัดทำเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

              -เพ่ือให้การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลกำพวน เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2563 ข้อ 23 วรรคสอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 47 
“ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ครับ      

              -ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล              
ตำบลกำพวน  เชิญเสนอครับ 

 
              -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
บัดนี ้ถ ึงเวลาที ่ผ ู ้บร ิหารของเทศบาลตำบลกำพวน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู ้บริหารเทศบาลตำบลกำพวน จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวนทุกท่าน ได้ ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้   
      1.สถานะการคลัง 
      1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
               ในป ีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ว ันท ี ่  7 ส ิงหาคม พ.ศ.2564            
เทศบาลตำบลกำพวน มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร     จำนวน    42,323,024.92 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม        จำนวน    54,755,015.38 บาท 

/1.1.3 เงินทุน... 
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 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม    จำนวน    16,894,632.42 บาท 
 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

                            จำนวน 0 โครงการ จำนวน  0.00 บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน  2  โครงการ 

                                         จำนวน  486,000.00  บาท 
           1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน  0.00   บาท 
       2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
       2.1 รายรับจริง   จำนวน 39,735,971.01 บาท   ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร                                  จำนวน 172,828.74  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน  388,543.20  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              จำนวน  206,830.98  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน         0.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               จำนวน        300.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน               จำนวน        110.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร                  จำนวน   18,323,624.09 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         จำนวน   20,643,734.00 บาท 
        2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  51,667.00 บาท 
        2.3 รายจ่ายจริง     จำนวน   33,725,588.48  บาท  ประกอบด้วย 
     งบกลาง          จำนวน   8,671,027.06  บาท 
     งบบุคลากร          จำนวน 12,720,175.00  บาท 
     งบดำเนินงาน          จำนวน   7,911,626.42  บาท 
     งบลงทุน          จำนวน   1,162,450.00  บาท 
     งบเงินอุดหนุน         จำนวน   3,240,310.00  บาท 
               งบรายจ่ายอื่น         จำนวน        20,000.00  บาท 
 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   

                                          จำนวน  51,667.00 บาท 
 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
                                                      จำนวน  4,055,000.00  บาท 
 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม         จำนวน  0.00   บาท 
 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                               จำนวน  0.00  บาท 
 
 

 

/คำแถลง... 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลกำพวน 
อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง 

 
1.รายรับ 

รายรับ รายรับจริง  
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี  2564 

ประมาณการ  
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง    
   หมวดภาษีอากร 172,828.74 440,000.00 400,000.00 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 388,543.20 341,500.00 344,500.00 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 206,830.98 200,000.00 250,000.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 300.00 5,000.00 5,500.00 
   หมวดรายได้จากทุน 110.00 500.00 500.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 768,612.92 987,000.00 1,000,500.00 
    

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 18,323,624.09 18,200.00 18,855,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
18,323,624.09 18,200.00 18,855,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,643,734.00 21,813,000.00 21,144,500.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

20,643,734.00 21,813,000.00 21,144,500.00 

รวม 39,735,971.01 41,000,000.00 41,000,000.00 
 
 
 

/คำแถลง... 
 
 
 



-14- 
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลกำพวน 
อำเภอสุขสำราญ  จังหวัดระนอง 

 
2.รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง  
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2564 

ประมาณการ  
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 8,671,027.06 8,917,634.00 9,334,890.00 
   งบบุคลากร 12,720,175.00 15,711,670.00 16,040,940.00 
   งบดำเนินงาน 7,911,626.42 9,999,796.00 10,010,150.00 
   งบลงทุน 1,162,450.00 2,355,900.00 1,789,020.00 
   งบเงินอุดหนุน 3,240,310.00 3,995,000.00 3,825,000.00 
   งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 33,725,588.48 41,000,000.00 41,000,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกหลักการ... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ของเทศบาลตำบลกำพวน 

อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,265,620 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 628,120 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 12,231,090 
   แผนงานสาธารณสุข 374,320 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 464,160 
   แผนงานเคหะและชุมชน 1,842,280 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 63,000 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 310,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,391,520 
   แผนงานการเกษตร 95,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 9,334,890 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 41,000,000 
 

 

 

 

 

 

 

/นายอับดนล้อ... 



 

 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอ่ิมรั้น  พินิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม 
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            -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระท่ีหนึ่ง (ข้ันรับหลักการ) 
ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร หรือจะมีการอภิปราย
ก่อนที่จะรับหลักการดังกล่าว ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา และก่อนที่จะ
พิจารณาว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติหรือไม่นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลกำพวนได้ข้ีแจงระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 

 
               -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลกำพวน ทุกท่าน กระผมขอแจ้งระเบียบที่เกี ่ยวข้องดังนี ้ อาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 47 “ในการพิจารณาญัตติร ่าง
ข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว ครับ 
 
               -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะอภิปรายก่อนลงมติหรือไม่ ถ้ามี    
ขอเชิญครับ เชิญท่าน สท.อ่ิมร้น  พินิจ ครับ 
 
 
 
              -เรียนประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายอิ่มร้น  พินิจ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ผมขอเสนอให้พักการประชุมก่อนที่จะอภิปราย ครับ 
 
               -ประธานสั่งพักการประชุม 15 นาที 
 
               -ได้เวลาประชุมแล้วขอเชิญท่านสมาชิกประชุมต่อนะครับ มีท่าน
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายก่อนที่จะลงมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชิญครับ 
 
 
               -ที่ประชุมไมม่ีการอภิปราย 
 
 

/นายอับดนล้อ... 



 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
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                 -เมื ่อที ่ประชุมไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที ่ประชุมสภาแห่งนี ้ว่า

สมาชิกสภาท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระท่ีหนึ่ง(ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือ
พ้นศรีษะ  เชิญเลขานุการตรวจนับด้วยครับ 

 
                -สมาชิกสภาเทศบาลลงมติเห็นชอบการออกเสียงเพื ่อลงมติให้รับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ดังนี้ 

 เห็นชอบ       10  เสียง 
          ไม่เห็นชอบ       0  เสียง 
          งดออกเสียง      1  เสียง(ประธานสภาฯ) 
 
            -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  วันศุกร์ที่ 13  สิงหาคม  พ.ศ.2564 
เวลา  11.22 น. 

 
              -เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติรับหลักการในร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่หนึ่ ง (ขั้นรับ
หลักการ) เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการแล้ว) ลำดับ
ต่อไปจะดำเนินการพิจารณาตามระเบียบฯต่อไป เชิญครับท่านนายก 
 
             -เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผม นายอารีดีน  อินตัน นายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ก่อนอ่ืน
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที ่ ได ้ เห ็นชอบรับหลักการแห่งร ่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ ในการจัดทำเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งอยู่ในสภาวะโรคโควิด-19 ระบาด ซึ่ง
การประชุมครั้งนี้เราปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก็ได้ลดบุคลากร
บ้างเป็นบางส่วนเพื ่อไม่ให้เกินกว่าที ่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับ 
งบประมาณที่เราได้ตั้งไว้ทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ในเทศบัญญัติได้ผ่านการกลั่นกรอง
จากเจ้าหน้าที่ ผู ้อำนวยการกองทุกกอง ในการบริหารเทศบาลตำบลกำพวนให้
เจริญก้าวหน้า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 นี้ ได้ตั้งไว้
ในลักษณะที่สมดุลรายรับ - รายจ่าย แต่ความเดือดร้อนจากประชาชนชาวตำบล 
กำพวนนั้นมีมาก เราต้องขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 

/ตามท่ีคณะ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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ตามที่คณะผู้บริหารได้ร้องขอจากสมาชิกสภาเพ่ือจะใช้งบประมาณนั้นท่านสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ ่งในส่วนของการโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม การปรับลด
งบประมาณท่านสมาชิกก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ความเห็นชอบต่อการบริหารงาน
ของคณะผู้บริหารซึ่งทุกท่านก็คงจะมีเป้าหมายเดียวกันกับคณะผู้บริหารว่าเราจะ
แก้ปัญหาอย่างไรให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำพวน เราเป็นส่วน
หนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ของเรา ซ่ึงการเบิกจ่าย การ
ตั้งงบประมาณเราต้องคิดวางแผนล่วงหน้า การตั้งงบประมาณต้องจำแนกเป็น
หมวดหมู่เป็นกอง ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เราต้องศึกษาเพื่อจะต้องจัดทำมาเป็นเล่ม
งบประมาณเพื ่อใช้ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลกำพวนต่อไป  ผมต้อง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบคุณครับ 
 
              3.5 นัดประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 วาระท่ีสอง (ขั้นแปรญัตติ) วาระท่ีสาม (ขั้นลงมติ)  
 
               -ลำดับต่อไปเรื่องการนัดประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจ้ง
ประกาศรายชื ่อคณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครับ 
 
               -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
ทุกท่าน กระผมขอแจ้งประกาศสภาเทศบาลตำบลกำพวน เรื ่องผลการเลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   ด้วย
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลกำพวน ลง
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 และได้มีมติเลือกประธานกรรมการและ
เลขาน ุ ก า รคณะกรรมการฯ  ตามข ้ อ  109  ว ร รคสอง  แห ่ ง ร ะ เบ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 
1.  นายอับดนล้อ  สาลี             ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวไรน๊ะ  สาลี              กรรมการ 
3.  นางสาวดวงสุดา  ถลาง         กรรมการ 
4.  นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ     กรรมการ 
5   นายอิ่มร้น  พินิจ                  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 

/คณะกรรมการ... 



 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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คณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลกำพวน มีหน้าที ่กระทำกิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาเทศบาลตำบลกำพวน แล้วรายงานต่อ  
สภาเทศบาลตำบลกำพวน  ประกาศ   ณ  วันที่   2  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕64  นาย
อนันต์  จันดี ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน  จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล
และผู้เข้าประชุมได้ทราบ 
 
                -รับทราบ 
 
               -เม ื ่อได ้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว สภาเทศบาลต้องกำหนด
ระยะเวลาให้ผู้ที ่จะแปรญัตติเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตาม
ระเบียบการประชุมฯ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง  
ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”  
                ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ตอนท้าย ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ”   
                ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล อธิบายการเสนอระยะเวลาให้ยื่น
คำแปรญัตติ ตลอดจนการกำหนดการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 
                -ขอชี ้แจงการกำหนดระยะเวลาให้ย ื ่นคำแปรญัตต ิ ตลอดจน
กำหนดการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของสภาเทศบาล โดยมีรายละเอียดตามลำดับดังนี้  

               1. กำหนดให้ผู้ใดมีความประสงค์ที่เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศ
บัญญัติฯ ก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ  กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 14  สิงหาคม 2564   
ถึงวันจันทร์ ที ่  16  สิงหาคม ๒๕๖4  ตั ้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.         
ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน  (ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม) และให้ผู้
ที่จะยื่นคำแปรญัตติมาขอเอกสารคำแปรญัตติได้ที่งานกิจการสภาท้ายการประชุมนี้  

                2. กำหนดให้ผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ ได้แก่ นายกเทศมนตรีตำบลกำ
พวนและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน  ทั้งที่เป็นผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ 
มาชี้แจงแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  19  สิงหาคม ๒๕64  
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน  (ตามข้อ 115 
วรรคหนึ่ง)  

/3.กำหนด...                  



 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 

นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
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                3. กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ ส่งรายงานผลการพิจารณาคำ

แปรญัตติ ในวันที่  19  สิงหาคม  ๒๕64  ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ต่อประธานสภา
ท้องถิ่น ตามข้อ 50 วรรคหนึ่ง เพื่อจะส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม  
                4. กำหนดให้ประธานสภาเทศบาล จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสภา 

(วาระที่สอง และวาระที่ 3)  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕64  ในวันศุกร์ที่  20  สิงหาคม  ๒๕64  นี้  
               -รับทราบ 

                -สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารทุกคนได้ทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับการยื่นแปรญัตติจากเลขานุการสภาเทศบาลแล้ว  
                -สมาชิกสภาเทศบาลที่มีความประสงค์ที่เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
เทศบัญญัติ ก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติตามวันเวลาดังกล่าวตามแบบการเสนอคำแปรญัตติมีรายละเอียดท้าย
ตามระเบียบการประชุมฯ โดยให้ไปรับแบบฟอร์มได้ที่งานกิจการสภาฯ สำนัก
ปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันนี้นะครับ 
                 -ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการ
ประชุมฯ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มี
หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  
                  -การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการ
สงวนคำแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
                   -คณะกรรมการแปรญัตติทุกคนรับทราบและให้ส่งรายงานผลการ
พิจารณาคำแปรญัตติในวันที่  19  สิงหาคม ๒๕64  ภายในเวลา  ๑๖.๓๐ น. ต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นเพื่อจะส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุม 
                  -ผมขอกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวนเข้าร่วมประชุม
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
(วาระที่สอง และวาระที่สาม) ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  สมัยสามัญ     
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕64 ในวันพฤหัสบดีที่  ๒6  สิงหาคม  ๒๕64   
เวลา  09.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน(ตึกเขียว) นะครับ 

/ที่ประชุม... 



 
ที่ประชุม 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
น.ส.สุกัญญา  อาจหาญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
น.ส.ไรน๊ะ  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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                  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 
               -ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด      
มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ขอเชิญครับ เชิญครับท่าน สท.สุกัญญา   
 
 
              -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุม ดิฉัน นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เนื่องด้วยใน
สถานการโควิด-19 ระบาดอย่างต่อเนื่อง และอำเภอสุขสำราญได้สั่งปิดหมู่บ้านหมู่
ที่ 5 และหมู่ท่ี 7 ขณะนี้ผู้ป่วยในหมู่ที่ 7 มีจำนวน 13 ราย และวันนี้รอส่งผลตรวจ
อีกเป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลกำพวนได้นำถุงยังชีพไปให้ชาวบ้านที่ถูกกักตัว
แล้วเป็นบางส่วนแต่ยังมีชาวบ้านที่ไม่ได้ถูกกักตัวก็ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ด้วย
เพราะหมู่บ้านถูกสั่งปิดการเข้า-ออก อย่างเด็ดขาด ดิฉันอยากทราบว่าในขณะนี้
เทศบาลตำบลกำพวนมีแผนที่จะเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะ 
ขอบคุณค่ะ    
 
               -มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ท่าน
นายกจะได้ชี้แจงทีเดียว เชิญครับ ท่าน สท.ไรน๊ะ   
 
 
 
               -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุม ดิฉัน นางสาวไรน๊ะ  สาลี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉันขอแจ้งเรื่องการ
แจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ พี่ น้อง ประชาชนอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรา
ได้รับบริจาคถุงยังชีพและได้รับความร่วมมือจากทีมงานเพื่อนช่วยเพื่อนสุขสำราญ 
ศูนย์ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และถุงยังชีพ
จากเทศบาลที่ให้สำหรับผู ้ที ่กักตัวตามที่สาธารณสุขได้ส่งรายชื่อมา และที่ได้
แจกจ่ายไปแล้ว คือ บ้านท่ากลาง 250 ครัวเรือน  บ้านทะเลนอก   86 ครัวเรือน 
ที่เหลือเป็นของ หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ท่ี 7 ซึ่งถุงยังชีพที่ได้มาก็
เหลือไม่มากแล้วแต่ผู้ที่มีผลว่าจะต้องถูกกักตัวและติดเชื้อยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดิฉัน
อยากสอบถามว่าหลังจากนี้เทศบาลตำบลกำพวน  จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
นี้อย่างไรต่อไป ขอบคุณค่ะ 
 

/นายอับดนล้อ... 



 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายมานิต  วัฒนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางสาวไรน๊ะ สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
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              -จากภาวะวิกฤตโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ที่ถูกกักตัว
หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้ากัน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่
สำหรับชุมชนตำบลกำพวน เราต้องมาบูรณาการร่วมกันในการช่วยกันแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบกับ
ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 ในขณะนี้ได้รับการยกเว้นระเบียบเป็น
บางอย่าง ผมขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาได้ทราบต่อไปนะครับ เชิญ
ครับ ท่าน สท.มานิต  
 
               -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
กระผม นายมานิต  วัฒนารถ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  จากสถานการณ์โควิด -
19 ผมอยากให้ผู้บริหารหรือท่านปลัดได้แจ้งข้อมูลข่าวสารของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคไวรัสโควิด-19 ทางไลน์ของสมาชิกทราบด้วยว่าแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนผู้ที่
ถูกกักตัวจำนวนกี่คนเพื่อจะได้ไปดูแลและช่วยเหลือเกี่ยวกับถุงยังชีพได้อย่างทั่วถึง 
และการเกิดผลกระทบข้างเคียงกับผู้ที่ประกอบอาชีพประมง เช่นคนที่อยู่หมู่บ้าน
อื่นแต่มีเรืออยู่ที่บ้านท่ากลางซึ่งไม่สามารถเข้าไปประกอบอาชีพได้ ปัญหาตรงนี้
เทศบาลตำบลกำพวนมีมาตรการอย่างไรที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบข้างเคียง
ครับ ขอบคุณครับ 
 
               -เชิญครับ ท่าน สท.ไรน๊ะ  สาลี 
 
 
 
 
              -เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ดิฉัน นางสาว
ไรน๊ะ  สาลี สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2 ดิฉันขอแจ้งว่าขณะนี้เราได้ไปช่วยเหลือผู้
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรน่า เกือบทุกหมู่บ้านแล้วแต่ยังขาดหมู่ที่ 3 ซึ่งยัง
ไม่มีรายชื่อขอฝากท่าน สท.มานิต ช่วยประสานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 
              -มีสมาชิกสภาท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญ
ท่านนายกช่วยตอบข้อซักถามด้วยครับ เชิญครับ 
 
 
              -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้นำปัญหาในพื้นที่ตำบลกำพวนมา
บอกกล่าวให้คณะผู้บริหารได้ทราบเพ่ือจะได้ร่วมช่วยแก้ปัญหาด้วยกัน นะครับ                                                                                               

/ในขณะนี้... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวไรน๊ะ สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
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ในขณะนี้เทศบาลตำบลกำพวนได้รับภารกิจมา 3 ภารกิจ และการดำเนินโครงการ
ของเทศบาลตำบลกำพวนเราไม่สามารถกระทำได้หมดเราต้องหางบประมาณจาก
ส่วนต่างๆ และการจัดทำโครงการต่างๆได้ต้องอยู่ในแผน เรื่องที่ 1 เรื่องน้ำเราก็ได้
อยู่ในแผนแล้วนะครับ เรื่องท่ี 2 การปรับปรุงถนนสายต่างๆก็อยู่ในแผนแล้ว เรื่องที่ 
3 การปรับปรุงและเพิ่มเติมไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งก็อยู่ในแผนแล้วและในขณะนี้ก็มี
โครงการที่จะขอรับงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อจะมาพัฒนาตำบลกำพวน ส่วน
ภารกิจหลักตอนนี้ก็คือเทศบาลตำบลกำพวนได้รับภารกิจในการจัดทำโรงพยาบาล
สนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อยู่นะครับ และภารกิจที่
จะต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนอีกภารกิจคือการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ และภารกิจด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ นสล.เพ่ือก่อสร้างอาคารเทศบาลใหม่ 
และภารกิจด้านสาธารณสุขก็คือจะต้องดำเนินการตามแผนงานด้านสาธารณสุข   
ซึ่งในขณะนี้ตำบลกำพวนเป็นตำบลที่ได้รับสารตะกั่วเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด
ระนองซึ่งเราจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับ  ภารกิจต่อไปคือด้านการประกอบ
อาชีพของประชาชนชาวตำบลกำพวน ซึ่งเราได้ประสานกับสถาบันราชภัฏสุราษฎร์
ธานีเพื ่อมาวางเป้าหมายในด้านการประกอบอาชีพให้กับประชาชน และการ
ช่วยเหลือประชาชนในสภาวะตอนนี้เราต้องได้รับความยินยอมจากจังหวัดและจาก
กระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งบางครั้งก็เป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือ วันนี้ผมขอ
นำเรียนต่อท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกสภา ว่าปัญหาแม้จะหนักแต่ถ้า
เราร่วมมือกันก็จะสามารถแก้ปัญหาที่หนักได้และพยายามจะช่วยเหลือประชาชน
ให้ดีที่สุด ขอบคุณครับ 
             -มีสมาชิกสภาท่านใดจะชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับท่าน สท.
ไรน๊ะ  
 
 
             -เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ดิฉัน นางสาว
ไรน๊ะ  สาลี สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2 ดิฉันขอสอบถามท่านผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรน่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างที่จะ
ช่วยเหลือได้ 
              -เชิญคุณภานุวัฒน์ ครับ 
 
 
 
              -เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ทุกท่าน 
กระผม นายภานุวัฒน์  กำพวน ผู้อำนวยการกองคลัง ขอแจ้งว่าตามระเบียบการ
เบิกจ่ายการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในการจัดทำ  

/ถุงยังชีพ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางสาวไรน๊ะ สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนพดล  หาญจิตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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ถุงยังชีพ หลักการเบื้องต้นต้องได้รับหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงาน 
สาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ แจ้งมาว่าในแต่ละวันมีผู้ที่ถูกกักตัวกี่ครัวเรือน ซึ่งใน  
ปัจจุบันนี้เราได้รับข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขที่แจ้งมา จำนวน  35  ครัวเรือน 
ซึ่งเทศบาลได้จัดซื้อถุงยังชีพแล้ว จำนวน  25  ชุด และจะจัดถุงยังชีพเพิ่มได้อีก
ตามจำนวนที่สาธารณสุขอำเภอแจ้งมาครับ การเบิกจ่ายก็ต้องเบิกจ่ายตามที่
ระเบียบกำหนดไว้ให้นะครับ แต่ต้องประสานกับสาธารณสุขอำเภอว่าแต่ละวันมีผู้ที่
กักตัวเพิ่มจำนวนเท่าไหร่เพราะการจัดหาถุงยังชีพเป็นมาตรการการช่วยเหลือที่
เร่งด่วน  ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางพัสดุซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เลยครับ 
 
                 -มีสมาชิกสภาท่านใดจะชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับท่าน 
สท.ไรน๊ะ   
 
 
 
                 -เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
ดิฉัน นางสาวไรน๊ะ  สาลี สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2 ดิฉันขอสอบถามเพ่ิมเติมคือ
การกักตัวในตอนนี้มีอยู่ 2 กรณี คือการกักตัวจากคำสั่งของกรมการปกครองคือ
ที่ว่าการอำเภอ และการกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ต้องกักตัวกันเอง
นั้นเทศบาลสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ 
 
               -เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผม นายภานุวัฒน์  กำพวน ผู้อำนวยการกองคลัง ขอแจ้งว่าต้องได้รับ
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานราชการเท่านั้นนะครับ และจากการที่
กักตัวกันเองนั้นไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือได้ครับ เพราะต้องใช้เอกสารที่
สำนักงานสาธารณสุขให้มาไปประกอบเป็นหลักฐานในการจัดซื้อถุงยังชีพครับ 
 
                 -มีสมาชิกสภาท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับท่าน 
สท.นพดล   
 
 
 
               -เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
กระผม นายนพดล  หาญจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ผมอยากทราบว่าคำสั่งที่
อำเภอสุขสำราญสั่งให้ปิดหมู่บ้านนั้นสามารถนำมาจัดหาถุงยังชีพได้หรือไม่ครับ 

/นายภานุวัฒน์... 



 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายภานุวัฒน์  กำพวน 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
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                -เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผม นายภานุวัฒน์  กำพวน ผู้อำนวยการกองคลัง ขอแจ้งว่าคำสั่งที่อำเภอ
สุขสำราญสั่งให้ปิดหมู่บ้านไม่สามารถนำมาประกอบการจัดซื้อถุงยังชีพได้ครับ
เพราะเป็นคำสั่งที่เป็นภาพรวมเพื ่อใช้สำหรับการคัดกรองคนเข้า-ออกหมู่บ้าน
เท่านั้นครับ 
 
                 -มีสมาชิกสภาท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับท่าน 
สท.ชัยรัตน์ 
 
 
 
                -เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
กระผมนายชัยรัตน์  แซ่ต๋อง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  กระผมขอฝากเรื่อ งการ
ดูแลรับผิดชอบปัญหาของชาวบ้านในแต่ละเรื่องจะต้องดูแลควบคู่กันไปนะครับไม่
ว่าเรื่องระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า  ซึ่งผมเข้าใจว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้บุคลากรไม่พอ 
การทำงานก็ไม่สะดวก แต่เราก็ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆไปด้วยกันเพื่อประโยชน์สุข
ของชาวบ้านนะครับ และผมขอฝากไปยังคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองคลังคือ
ชาวบ้านที่ประสบปัญหาสาธารณภัยพายุพัดทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 
และจะต้องซ่อมแซมบ้านที่ได้ความเสียหายซึ่งชาวบ้านบางคนไม่ได้ไปแจ้งเทศบาล
และระยะก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วมีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ครับ 
                -เชิญคุณภานุวัฒน์ ชี้แจงครับ 
 
 
 
                -เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ทุกท่าน 
กระผม นายภานุวัฒน์  กำพวน ผู้อำนวยการกองคลัง ขอแจ้งว่าในส่วนของการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดสาธารณภัย คือถ้าเกิดมีวาตภัย
ให้มาแจ้งที่กองช่างได้เลยทุกกรณี เจ้าหน้าที่จะให้ใบแจ้งเพื่อไปรับวัสดุต่างๆเช่น 
กระเบื้อง ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ส่วนวงเงินที่จะช่วยเหลือตามประกาศของ
เทศบาลตำบลกำพวนที่ได้เคยประกาศไว้ ครัวเรือนละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง
นะครับ 
 
                 -เชิญครับท่าน สท.มานิต  
 
 

/นายมานิต... 



 
นายมานิต  วัฒนารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอารีดีน  อินตัน 
นายกเทศมนตรี 
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             -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผม นายมานิต  วัฒนารถ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เรื ่องระบบ
น้ำประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลกำพวน ซึ่งระบบประปาได้ก่อสร้าง
เสร็จตั้งแต่วันที่  18 ธันวาคม 2561 และได้ส่งมอบให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว แต่
ชาวบ้านหมู่ 3 ก็ยังไม่ได้ใช้น้ำมีสาเหตุอะไรที่ไม่สามารถแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้าน
ได้ มีปัญหาติดขัดตรงไหนบ้างก็อยากจะสอบถามผู ้บริหารว่าจะมีแนวทางการ
ดำเนินงานอย่างไรบ้างจึงจะสามารถใช้น้ำจากระบบประปานี้ได้ ขอบคุณครับ 
 
             -เชิญท่าน นายก ตอบข้อซักถามครับ  
 
 
 
 
             -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอนำ
เรียนว่าในส่วนของการบริหารระบบน้ำประปานี้มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  เมื่อ
เทศบาลตำบลกำพวนได้ก่อสร้างเสร็จแล้วมอบให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำและอำนาจหน้าที่
ในการบริหารจัดการจะต้องเป็นของกลุ่มผู้ใช้น้ำ เทศบาลตำบลกำพวนไม่สามารถ
เข้าไปดำเนินการได้นะครับ และผมได้สอบถามไปยังประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วท่าน
บอกว่าถ้าหากเทศบาลตำบลกำพวนจะเข้าไปดำเนินการท่านก็มีความยินดีเป็น
อย่างยิ่งที่จะส่งมอบคืนให้กับเทศบาลตำบลกำพวนเข้าไปบริหารจัดการนะครับ 
แผนในการพัฒนาของเทศบาลตำบลกำพวนในอนาคตที่จะถึงนี้นะครับ การแก้ไข
ปัญหาระบบน้ำก็คือเราจะได้รับเงินอุดหนุนเงินกู้จากเศรษฐกิจฐานรากก็คือจะได้
บาดาลขนาดเล็ก จำนวน 6 แท็งก์  ที่ 1 โซนเขากล้วย ได้รับการอุทิศที่ดินจาก 
นายธวัส  สวนสัน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาบ้านท่าคึกฤทธิ์  ที่ 2 โซนหมู่ที่ 3 ตอนบน 
ได้รับอุทิศที่จาก นายกวุฒิ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3 ตอนบนบางส่วน  
ที ่ 3 โซนของนายร่าเหม ได้รับอุทิศที ่ดินจาก นายร่าเหม  หาญจิตร์ ซึ ่งช่วย
แก้ปัญหาโซนโรงพัก  หน้าโรงเรียนกำพวน และบ้านช่างโก๋ และได้รับอุทิศท่ีดินจาก 
นายสุทิน เผือกผุด ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาโซนหาดประพาส และได้ของหมู่ที่ 6 ช่วย
แก้ปัญหา หมู่ 3 ตอนล่าง แต่เราไม่มีที่จึงได้ก่อสร้างที่สนามฟุตบอล หมู่ 6 เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาหมู ่ 3 ตอนบน และตอนนี ้ผมได้จัดทำร่างเพื ่อเปิดกองการประปา 
เทศบาลตำบลกำพวน เพื่อจะได้ดูแลระบบการใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลกำ
พวน และสำหรับกลุ่มน้ำที่เทศบาลได้มอบให้และไม่สามารถบริหารจัดการได้ก็
ขอให้ส่งกลับมาให้เทศบาลตำบลกำพวนเพื่อจะได้บริหารจัดการต่อไป และผมก็จะ
ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือเจาะบ่อบาดาลอีก 2 ลูก ของหมู่ที่ 7 นะครับ             
 

/และสำหรับ... 



 
 
 
 
 
 
 
นายอับดนล้อ  สาลี 
รองประธานสภา  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานสภาเทศบาล 
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และสำหรับหมู่ที่ 3 ไม่มีพื้นที่ที่จะก่อสร้างแต่ผมก็ได้วางแผนกับผู้อำนวยการกอง
ช่างว่าจะต้องตั้งถังน้ำที่บริเวณตึกเขียวเพื่อส่งน้ำไปให้โซนมัสยิดและโซนบ้าน   
เปาะมะ ประมาณ 30 ครัวเรือน และไปถึงโซนอัยอินทร์รีสอร์ท ประมาณ 30 
ครัวเรือน นะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนชาวตำบลกำพวนในอนาคต
ต่อไป ขอบคุณครับ 
 
               -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องที่จะแจ้งต่อสภาเทศบาลแห่งนี้อีก
หรือไม่ครับ หากไม่มีเรื่องอะไรที่จะเสนอแล้ว สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลกำพวน  ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู ้บริหาร และผู ้มาร่วม
ประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติมาประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ 
 

 
เลิกประชุม               เวลา   13.00  น. 
 
                                                 (ลงชื่อ)     พรรณทิพย์  อินตัน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม/ 
               (นางพรรณทิพย์  อินตัน)  พิมพ์รายงานการประชุม 
                               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    

                       (ลงชื่อ)     นพดล  หาญจิตร        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
               (นายนพดล  หาญจิตร) 
                            เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำพวน    

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่   13  สิงหาคม  2564  เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้อง 
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

                                          (ลงชื่อ)    เอนก  ห๊ะหรับ         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นายเอนก  ห๊ะหรับ) 
                                           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

                                         (ลงชื่อ)      อับดนล้อ  สาลี        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายอับดนล้อ  สาลี) 
                                           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

                            (ลงชือ่)       ไรน๊ะ  สาลี         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นางสาวไรน๊ะ  สาลี) 
                                           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

/(ลงชื่อ)... 
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                              (ลงชื่อ)     สุกัญญา  อาจหาญ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางสาวสุกัญญา  อาจหาญ) 
                                             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 
                                          (ลงชื่อ)   อนุวัฒน์  หีมผอม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 
                        (นายอนุวัฒน์  หีมผอม) 
                                            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 
       สภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ.2564  วันที่  26  สิงหาคม พ.ศ.2564 
                                                                        
                                                  ลงชื่อ อับดนล้อ  สาลี     
                 (นายอับดนล้อ  สาลี) 
                                              รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน  


