
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง 
สมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

วันที่  29 พฤศจิกายน  2564   เวลา  09.30  น. 
ณ  อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลต าบลก าแพง 

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

ผู้มาประชุม                        เริ่มประชุม  09.30  น. 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนพดล พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาสภาฯ นพดล พงศ์รัตนศักดิ์  
2 นายอารี บินรินทร์ รองประธานสภาฯ อารี บินรินทร์  
3 นายเล็ก ชูสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เล็ก ชูสกุล  
4 นายบูสามะ มานะกล้า สมาชิกสภาเทศบาล บูสามะ มานะกล้า  
5 นายอายัตร์ แดหวัน สมาชิกสภาเทศบาล อายัตร์ แดหวัน  
6 นายวสันต์ ปกติง สมาชิกสภาเทศบาล วสันต์ ปกติง  
7 นายยูมะคาน ฮัมดาหลี สมาชิกสภาเทศบาล ยูมะคาน ฮัมดาหลี  
8 นายวีรวัฒน ์ พลพุทธ สมาชิกสภาเทศบาล วีรวัฒน ์ พลพุทธ  
9 นายรมหลี หลีหมาด สมาชิกสภาเทศบาล รมหลี หลีหมาด  
10 นายรอเต็น หยีราเหม สมาชิกสภาเทศบาล รอเต็น หยีราเหม  
11 น.ส.ธัญญ์วรรณ ฐิติกุลรัศมี สมาชิกสภาเทศบาล ธัญญ์วรรณ ฐิติกุลรัศมี  
12 นายอับดุลอาหลี รอดเสน สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลอาหลี รอดเสน  
13 นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาฯ เลิศศักด์ิ พิพิธภัณฑ์  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

-ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรี วิชิต แซ่ลิ่ม  
2 นายสุวัฒน์ ฮัมดาหลี รองนายกเทศมนตรี สุวัฒน ์ ฮัมดาหลี  
3 นางวราภรณ์ ประพรหม รองนายกเทศมนตรี วราภรณ์ ประพรหม  
4 นายอิมรอน หรันหลัง เลขานุการนายกเทศมนตร ี อิมรอน หรันหลัง  
5 นายดนัย หวันตาหลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี ดนัย หวันตาหลา  
6 นายกูดนัย ราเหม รองปลัดเทศบาล กูดนัย ราเหม  
7 นางสาวสุพัตรา ทองฉาย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล สุพัตรา ทองฉาย  
8 นางสุวรรณา ช านาญนา ผอ.กองคลัง สุวรรณา ช านาญนา  
9 นายพิทักษ์ณรงค์ ศรีค าแท้ ผอ.กองช่าง พิทักษ์ณรงค์ ศรีค าแท้  
10 ว่าท่ีร.ต.หญิง อหนัดนงค์ รัตนวิภา ผอ.กองการศึกษา อหนัดนงค์ รัตนวิภา  
11 นายจตุรวิทย์ แสงวิสุทธิ์ พนักงานรักษาสถานที่ฯ จตุรวิทย์ แสงวิสุทธิ์  
       

 
 
 



 

-2- 
 

เมื่อถึงเวลา  09.30 น.  นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก าแพง ได้ตรวจรายชื่อ
สมาชิกสภาผู้มาประชุม ฯ ครบองค์ประชุม แล้วจึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม 
 

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง สมัยสามัญ สมัย  
ทีส่ี่ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล มาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล 
ท าหน้าที่และด าเนินการประชุม ครับ 

 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์    ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับ (เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 -  ขอเชิญทุกท่านนั่งลงครับ 
-  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน

ราชการ  ประชาชนที่ร่วมรับฟังการประชุม ณ ที่นี้ และประชาชนที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาเทศบาลต าบลก าแพง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564  บัดนี้ สมาชิกได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  
ต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2  

ประจ าปี  2564   
 

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาเทศบาล 
 -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบ  แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่าง
น้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่น
รับรองรายงานการประชุมนั้น 
 การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม            
ลาประชุม และขาดประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วใน
ที่เปิดเผย  ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วย
วาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ 
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ข้อ 34  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงาน
การประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน  ครับ 

 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาครับ  ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล สรุปผลการ

ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญคุณธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  ครับ 
 

นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ดิฉัน นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล      
ขอสรุปผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ก าแพง  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมมีมติให้ 
 1.  นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี เป็นประธานกรรมการ 
 2.  นายรมหลี  หลีหมาด  เป็นกรรมการ 
 3.  นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

 

-  จากการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้  ปรากฏว่าถูกต้อง
ครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ จึงได้เสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าว มาเพ่ือ
พิจารณารับรองต่อไป....ค่ะ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอบคุณ คุณธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  กรรมการสามัญประจ าสภาฯ ครับ  ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
เทศบาล น าเสนอการตรวจรายงานการประชุมฯ ครับ 
 

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่  
24 สิงหาคม 2564  มีจ านวน  26 หน้า  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ดูพร้อมกันนะครับ หน้า 1 รายชื่อผู้มาประชุม  
ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  หน้า 2-3 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ฯ หน้าที่ 3 เรื่องด่วน หน้าที่ 4 เรื่องพิจารณาญัตติการน าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ค้างการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 หน้าที่ 5 -22 ญัตติการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย และโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และขออนุมัติกันเงินกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน (กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
สาธารณสุขฯ และกองการศึกษา หน้าที่ 23-24 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีที่ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 2564 ของส านักปลัด และกองช่าง หน้าที่ 25 ญัตติอ่ืนๆ 
หน้าที่ 26 รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ ล าดับต่อไป  จึงขอให้มีการรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลก าแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ...ตามที่ท่านเลขานุการฯได้น าตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล     
ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขค าพูดของตนเองบ้างครับ...... เชิญนะครับ..........ถ้าไม่มีสมาชิกท่าน
ใดประสงค์จะขอแก้ไขค าพูดของตนเอง กระผมขอมตินะครับ สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลก าแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โปรดยกมือครับ 
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 -  สมาชิกสภาเทศบาลรับรองจ านวน 11 คน   ไม่รับรอง จ านวน  0  คน   ไม่ลงมติ  1  คน     
 -  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง  สมัยสามัญ 
สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ครบั 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องด่วน 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6  ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8  พ.ศ. 2564   
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอเชิญท่านเลขานุการชี้แจงระเบียบครับ 

 

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตร 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 ส าหรับขั้นตอนที่ (2) ในส่วนของการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มีหนังสือยกเว้น
การจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางทีป่ลอดภัย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 
 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และ
น าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ล าดับไปเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

 
นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม และ
ประชาชนที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน กระผม นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง  ตามที่เทศบาล
ต าบลก าแพง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการ 
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จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททาง
สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง 
แท้จริง ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นต้อง
มีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป  ซึ่งล าดับต่อไปกระผมจะชี้แจงในส่วนของการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมก่อนนะครับ 

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6  ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเตมิครั้งที่ 6  ประจ าปี 2564 

ประกาศเทศบาลต าบลก าแพง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 

 ตามที่เทศบาลต าบลก าแพง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น แล้วนั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 22/2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565 ต่อไป 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  
ลงชื่อนายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 
 
2. การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 7  พ.ศ. 2564 

ประกาศเทศบาลต าบลก าแพง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 

 ด้วยเทศบาลต าบลก าแพง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
 อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2564  
ลงชื่อนายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 

 
 3. การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 8  พ.ศ. 2564 

 ประกาศเทศบาลต าบลก าแพง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 
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 ด้วยเทศบาลต าบลก าแพง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น 
เมือ่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 
 อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
ลงชื่อนายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 
ส าหรับการเพิ่มเติมแผนพฒันาทอ้งถิ่น มีรายละเอียดเพียงแค่นี้นะครับ 

 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลก าแพง 
-ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ท่านได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ ล าดับต่อไป

กระผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6  
ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 โปรดยกมือครับ   

- สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบจ านวน 11 คน  ไม่รับทราบ จ านวน 0 คน   ไม่ลงมติ จ านวน 1 คน 
-  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ มติรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม

ครั้งที ่6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564  นะครับ 
 

4.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564   
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบครับ 

 

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาเทศบาล 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ฯ  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยฯ  
ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิน่ฯ ครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ล าดับไปเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

 

นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม และ

ประชาชนที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน กระผม นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง   
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6  พ.ศ. 2564   

มีรายละเอียดดังนี้ 
 



 

-7- 
 
 1. การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ที ่6  พ.ศ. 2564   

  ประกาศเทศบาลต าบลก าแพง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 

 ด้วยเทศบาลต าบลก าแพง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นไป
แล้วนั้น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
 อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 22/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
ลงชื่อนายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง  
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น มีรายละเอียดเพียงแค่นี้นะครับ 

 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลก าแพง 
-ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ท่านได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ ล าดับต่อไป

กระผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 6  พ.ศ. 2564   โปรดยกมือครับ   

- สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบจ านวน 11 คน  ไม่รับทราบจ านวน  0  คน   ไม่ลงมติ จ านวน 1 คน 
- เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้  มติรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6  พ.ศ. 2564  นะครับ 
 

4.3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 แก้ไขครั้งที่ 7  ครั้งที่ 
8 พ.ศ. 2564 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอเชิญท่านเลขานุการชี้แจงระเบียบครับ 

 

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  อ าเภอ  และจังหวัด
ทราบด้วย 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

-  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ล าดับไปเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม และ

ประชาชนที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน กระผม นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 แก้ไขครั้งที่ 7  ครั้งที่ 8 

พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 

ประกาศเทศบาลต าบลก าแพง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563  
ด้วยเทศบาลต าบลก าแพง ได้ท าการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไข

ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและสามารถน าไปด าเนินการได้ตามระเบียบฯ น าไปสู่การแก้ไขปัญหาใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 4 ข้อ 21 วรรคสอง และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6064 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 5 จึงประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่ น 
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลก าแพง ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ตามท้ายประกาศนี้ 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563  
ลงชื่อนายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 

 
 2. การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที ่7 พ.ศ. 2564 

 ประกาศเทศบาลต าบลก าแพง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564  
ด้วยเทศบาลต าบลก าแพง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 ที่
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2565) ต่อไป รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2564  
ลงชื่อนายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 

 
 3. การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 

  ประกาศเทศบาลต าบลก าแพง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564  
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ด้วยเทศบาลต าบลก าแพง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 ที่
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 -2565) ต่อไป รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที ่19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  
ลงชื่อนายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 

 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลก าแพง 
-ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ท่านได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ ล าดับต่อไป

กระผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 5 
พ.ศ. 2563 แก้ไขครั้งที่ 7  ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564   โปรดยกมือครับ   

- สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบจ านวน 11 คน  ไม่รับทราบ จ านวน 0 คน ไม่ลงมติ จ านวน  1  คน 
- เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ มติรับทราบการประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 

5 พ.ศ. 2563 แก้ไขครั้งที่ 7  ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 นะครับ 
 

4.4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลก าแพง 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบครับ 
 

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 -  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ให้ท้องถิ่นด าเนินการ 
  -ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ก าหนดให้ด าเนินการดังนี้ 
  1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐ วิสาหกิจ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนว 
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานมนการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกองการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  -  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
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  ข้อ 3.2 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าข้อมูลจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน โดยในการจัดท าประชาคม
ท้องถิน่ให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 หนังสือจังหวัดสตูล ด่วนที่สุด ที่ สต 0023.3/ว 1707 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรื่องการยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคมุการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ได้อย่างเร่งด่วน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิม ข้อ 5 วรรคสอง ยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิน่กรณ ี
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ในเขตจังหวัดสตูล จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัยและเข้าสู่สภาวะปกติ ครับ 
 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และ
น าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอบคุณท่านเลขานุการสภา ครับ ล าดับต่อไปเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

 

นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม และ

ประชาชนที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน กระผม นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง  ตามที่เทศบาล
ต าบลก าแพง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  มีรายละเอียดดังนี้  

ประกาศเทศบาลต าบลก าแพง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้เทศบาลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ให้มีความสอดคล้อง

และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงให้ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบ จากการประชุม ครั้งที่ 
2/2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นั้น 
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 อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 จึงขอ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลก าแพง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ต่อไป 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  
ลงชื่อนายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 

 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลก าแพง 
-ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ท่านได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ ล าดับต่อไป

กระผมขอมตนิะครับ สมาชิกท่านใดรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โปรดยกมือครับ   
- สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบจ านวน 11 คน  ไมร่ับทราบ จ านวน  0 คน ไม่ลงมติ จ านวน 1 คน 
- เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ มติรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) นะครับ 
 

 4.5 รายงานผลการประเมินขั้นต่ าการบริการสาธารณะของเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลก าแพง 
 เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 ตามหนังสือส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ด่วนมากที่ นร0107/ว3576 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง 
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลประจ าปี พ.ศ.2564 แจ้งว่าคณะอนุกรรมการด้าน 
การติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติ
เห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ.2564 และให้น าหลักเกณฑ์ชี้วัดของเทศบาลจ านวน 37 เกณฑ์ชี้วัด ไปใช้ในการประเมินมาตรฐานการ 
จัดบริการสาธารณะ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาล ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะน าไปใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนและการก าหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ อปท.สามารถพัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ในการนี้ ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงานคระกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือเทศบาลด าเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินผล
จ านวน 3 แบบ ได้แก่ แบบเทศบาล 1 แบบเทศบาล 2 -1 ถึง 2-6 และแบบเทศบาล 3 ลงในโปรแกรมระบบ
ประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ า การจัดบริการสาธารณะ ประจ าปี พ.ศ.2564 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 
สิงหาคม 2564 ครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 

นายวิชติ  แซล่ิ่ม  นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 
 - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม และ
ประชาชนที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน กระผม นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง  ตามรายละเอียด
หนังสือที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงไปแล้วนั้น เทศบาลได้ด าเนินการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลและได้บันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลที่ก าหนดลงในระบบประมวนผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ า 
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การจัดบริการสาธารณะทางระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2564 จะน าไปใช้เป็นสัดส่วนคะแนนประกอบการส่งประกวด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีด้วยนะครับ การรายงานผลการประเมินขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาล พ.ศ.2564 เพ่ือรายงานให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลก าแพง (ใน
กรณีท่ีผลการประเมินต่ ากว่าค่ามาตรฐาน เทศบาลควรจัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะตาม
ตัวชี้วัดที่มีค่าต่ ากว่ามาตรฐานประกอบการพิจารณาของสภาฯ ด้วย)  โดยขอรายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2564 รายงานผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 1. รายงานผลการประเมินตนเอง เทศบาลต าบลก าแพง ไม่มีผลการประเมินต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าการ
จัดบริการสาธารระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2564 
 2.รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล โดยสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพง จ านวน 80 คน โดยมีการประเมิน
ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความพึงพอใจตั้งแต่ร้อยละ 88.75 ถึง ร้อยละ 97.5 
 - ด้านผังเมือง มีความพึงพอใจตั้งแต่ร้อยละ 97.5 ถงึ ร้อยละ 8.75 
 - ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต มีความพึงตั้งแต่ร้อยละ 88.75 ถึง ร้อยละ 97.5 
 - ด้านการศึกษา มีความพึงพอใจตั้งแต่ร้อยละ 87.5 ถึง ร้อยละ 96.25 

- ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย มีความพึงพอใจตั้งแต่ร้อยละ 90  ถึง ร้อยละ 
93 

- ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน มคีวามพึงพอใจตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึง ร้อยละ 93.75 
 - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจตั้งแต่ร้อยละ 91.25 ถึง ร้อยละ 93.75 
 - ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน มีความพึงพอใจตั้งแต่ร้อยละ 95  
 ส าหรับรายละเอียดข้อย่อยด้านต่าง ๆ ดูได้ตามเอกสารนะครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานผลการประเมินขั้นต่ าการ

บริการสาธารณะของเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปกระผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใด
รบัทราบรายงานผลการประเมินข้ันต่ าการบริการสาธารณะของเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 2564 โปรดยกมือครับ   

- สมาชิกสภา รับทราบจ านวน 11 คน สมาชิกสภาไมร่ับทราบ จ านวน 0 คน  ไม่ลงมติ จ านวน 1 คน 
- เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ มติรับทราบรายงานผลการประเมินขั้นต่ าการบริการสาธารณะของเทศบาล 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 นะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ล าดับต่อไป 5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ทีด่ิน รายนางสาวจิรนันท์  จันทวงษ์  เชิญท่านเลขานุการสภา ฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบครับ 
 

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจ านองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
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  ข้อ 1 ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ   
ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง ส าหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์โดยการขายแลกเปลี่ยน  ให้และการโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาท  
หรือการจ านองอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดสงขลา
เฉพาะท้องที่อ าเภอจะนะ  อ าเภอเทพา  อ าเภอนาทวี  อ าเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนเงินในลักษณะของ
ลาภมิควรได้ภายในก าหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ 95 
และข้อ 96  

ข้อ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบและมีสาระส าคัญดังนี้ 
(1) เหตุผลความจ าเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่น าส่งเป็นเงินรายรับที่น าส่งแล้ว 
ข้อ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(2) ขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ  ล าดับต่อไปเชิญทา่นนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 

นายวิชิต  แซ่ล่ิม  นายกเทศมนตรี 
 -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
และพ่อแม่พ่ีน้องที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้านในขณะนี้ กระผม นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง     
ขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่ดิน รายนางสาวจิรนันท์  จันทวงษ์  ต่อสภาเทศบาลต าบลก าแพง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
หลักการ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจ านองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 ข้อ 1 ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย์ร้อยละศูนย์จุดศูนย์
หนึ่ง ส าหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์โดยการขายแลกเปลี่ยน ให้และการโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาท หรือการ
จ านองอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดสงขลาเฉพาะท้องที่
อ าเภอจะนะ  อ าเภอเทพา  อ าเภอนาทวี  อ าเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนเงินในลักษณะของ
ลาภมิควรได้ภายในก าหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ 95 
และข้อ 96  

ข้อ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 94 ให้ตรวจสอบและมีสาระส าคัญดังนี้ 
(3) เหตุผลความจ าเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่น าส่งเป็นเงินรายรับที่น าส่งแล้ว 
ข้อ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(4) ขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 



 

-14- 
 

เหตุผล  ด้วยส านักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู  ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายโฉนดที่ดิน  เลขที่ 
12142  ต าบลก าแพง  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  และได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนการโอนและค่าจด
ทะเบียนการจ านอง รายของนางสาวจิรนันท์ จันทวงษ์ (ผู้ซื้อ) ในอัตราร้อยละ 2 ของ     ราคาประเมิน เป็นจ านวน
เงิน 3,040 บาท  และต่อมาได้น าเงินส่งเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  ให้แก่เทศบาลต าบล
ก าแพงไปแล้วนั้น  ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศให้เก็บค่าจดทะเบียนการโอนและจดทะเบียนจ านองลดลง
เหลือ ร้อยละ 0.01 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2566 ท าให้ส านักงานที่ดินจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
และส่งรายได้ให้เทศบาลเกินไป จ านวน 3,024  ส านักงานที่ดินจึงแจ้งให้เทศบาลคืนเงินให้แก่นางสาวจิรนันท์       
จันทวงษ์  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลก าแพงพิจารณาอนุมัติต่อไป ครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถาม หรือเสนอแนะอะไรบ้าง  ขอเชิญครับ  
ขอเชิญ........... ครับ มีไหมครับ..... ถ้าไม่มี ล าดับต่อไปกระผม ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง  สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดอนุมัติญัตติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน รายนางสาว
จิรนันท์  จันทวงษ์  โปรดยกมือครับ  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบอนุมติ  จ านวน 11 คน  สมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติ 
จ านวน 0 คน ไม่ลงมติ จ านวน  1 คน  
  

 -  เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลก าแพง มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติญัตติจ่ายขาดเงินสะสมคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน รายนางสาวจิรนันท์  จันทวงษ์  ครับ 
 

5.2 ขอโอนเงินงบประมาณ  โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปี พ.ศ.2565 ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส านักปลัด กองคลัง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ล าดับต่อไป เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.2 ขอโอนเงินงบประมาณ  โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปี 
พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส านักปลัด กองคลัง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ 
เชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบครับ 
 
นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ครับ   ล าดับต่อไปเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
 
นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรี 
 -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
และพ่อแม่พ่ีน้องที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้านในขณะนี้ กระผม นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง    
ขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องขอโอนเงินงบประมาณ  โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปี  พ.ศ.
2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส านักปลัด กองคลัง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ ต่อ
สภาเทศบาลต าบลก าแพง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ครับ 
เหตุผล  ตามที่เทศบาลต าบลก าแพง ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของกองงาน ปรากฏว่าเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการ ซึ่งมีความจ าเป็น
จะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ในการนี้ จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณ  โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในหน่วยงานและส่วนรวม ตลอดจนให้มี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีรายละเอียดดังนี้   

 

โอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามรายการดังนี้  
 

หน่วยงานส านักปลัด 

โอนลด  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    ตั้งไว้    2,400,000.00     บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          417,700.00     บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนลด             58,400.00     บาท 
หลังโอนลดครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ         359,300.00     บาท 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ)  

       ตั้งไว ้     0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ           0.00 บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนเพิ่ม            5,000.00 บาท 
หลังโอนเพ่ิมครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ          5,000.00 บาท 

   คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. สมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ) 

    - จอแสดง TFT PLS 24-bit (16 ล้านสี)  
- หน้าจอทรงหยดน้ า รูปตัว V (Infinity V)  
- หน้าจอหยดน้ า (Waterdrop Display)  
- กว้าง 6.5 นิ้ว (แนวทแยง)  
- ความละเอียด 720 X 1600 พิกเซล (270 ppi) 

2. วัสดุรอบตัวเครื่อง  
- หน้าจอกระจกแข็ง  
- กรอบพลาสติก 

3. ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)  
- ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ (Fingerprint)  
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- ระบบจดจ าใบหน้า (Face Detection)  
- ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer)  
- ระบบความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer)  
- ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity) 

4. ระบบปฏิบัติการ : One UI 3.1 based on Android 11 
5. หน่วยประมวลผล : Mediatek Helio P35 Octa Core 

- ความเร็ว : 2.35 GHz 
6. หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ (GPU) : PowerVR GE8320 
7. หน่วยความจ า  

    - RAM  
    - ROM 64 GB 
   8.  การ์ดหน่วยความจ า 

- microSD สูงสุด 1 TB 
   9. แบตเตอรี่ 5,000 mAh (Standard Battery) 
    - รองรับชาร์จไว 15W (Fast Charging 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ) 
จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 5,000  บาท (ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น) ใช้ส าหรับติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานราชการต่างๆ ของส านักปลัด 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน  
พร้อมติดตั้ง  ขนาด 13,000 บีทีย ู   ตั้งไว ้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนเพิ่ม         21,000.00 บาท 
หลังโอนเพ่ิมครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ       21,000.00 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน พร้อมติดตั้ง  
  ขนาด 13,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 21,000  บาท (ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น)  
  ใช้ส าหรับห้องปฏิบัติงานของรองปลัดเทศบาลต าบลก าแพง 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน  
จัดซื้อปั๊มน้ า      ตั้งไว ้     0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ           0.00 บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม            6,910.00 บาท 
หลังโอนเพ่ิมครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ          6,910.00 บาท 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
 1. ก าลังมอเตอร์ (INPUT POWER) 0.55 KW 
 2. ขนาดท่อ (OUTLET) 38-50 MM 
 3. ปริมาณน้ า (MAX-FLOW) 18 M3 / H  
 4. ส่งสูง (MAX-HEAD) 12 M 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ า จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ  เป็นเงิน 3,455  บาท   
  (ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น) เนื่องจากไมม่ีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่8 พ.ศ.2564 ใช้ส าหรับงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย    เทศบาล
ต าบลก าแพง 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
จัดซื้อเตียง      ตั้งไว ้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนเพิ่ม           1,990.00 บาท 
หลังโอนเพ่ิมครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ         1,990.00 บาท 

 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียง ขนาด 3.5 จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,990 บาท (ตั้งจ่ายตามราคา 
ท้องถิ่น) ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เครื่อง   ตั้งไว ้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม         23,500.00 บาท 
หลังโอนเพ่ิมครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ       23,500.00 บาท 
 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ปริมาตรกระบอกสูบ 45.4 cc 
2. ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 2,200 watt = 3.1 HP 
3. เครื่องยนต์แบบเบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว 
4. ขนาดโซ่ 3/8”P 63PM/63PM3, 3/8”33RS 
5. แผ่นบังคับโซ่ 18” 
6. น้ าหนักเฉพาะเครื่อง 4.6 กิโลกรัม 
7. ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิง 0.47 ลิตร 
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8. ความจุถังน้ ามันหล่อโซ่ 0.20 ลิตร 
9. ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ท 
10. พร้อมอุปกรณ์และชุดเครื่องมือ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 23,500  บาท     
  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564  

 

หน่วยงานกองคลัง 

โอนลด  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้       2,483,960     บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ           2,309,750      บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนลด                 27,000     บาท 
หลังโอนลดครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ           2,282,750     บาท 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์      ตั้งไว ้     0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ           0.00 บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนเพิ่ม              22,000  บาท 
หลังโอนเพ่ิมครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ            22,000  บาท 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  (ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดง   
  ภาพไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จ านวน  1  เครื่อง  (ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น)  
 

คุณลักษณะพื้นฐาน  
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 – core)  โดยมี 
             ความเร็วสัญญาณนาฬิกา  พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิม 
             สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
 -  หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ  Cache  Memory  รวมใน 

   ระดับ  (Level)  เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
-  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า   ดังนี้  

    1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า  ขนาด 
                                             ไม่น้อยกว่า  2 GB  หรือ 

2.  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง      
    แบบ  Graphics 
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3.  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า 
     หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB 
-  มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า   
   1TB  หรือชนิด  Solid  State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  250  GB   
    จ านวน  1 หน่วย 
-  มี  DVD – RW  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  แบบ   
   10/100//1000  BASE-T  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0  หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์    
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่  แบบสมาร์ทโฟน  (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ)  

                            ตั้งไว ้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนเพิ่ม               5,000 บาท 
หลังโอนเพ่ิมครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ             5,000 บาท 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ) 
จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 5,000  บาท (ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น) ใช้ส าหรับติดต่อสื่อสารและประสานงานข้อ
ราชการต่างๆของกองคลัง 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   1.  สมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ)  

 -  จอแสดงผล TFT PLS 24-bit (16 ล้านสี)  
 -  หน้าจอทรงหยดน้ า  รูปตัว V (Infinity  V) 
 -  หน้าจอหยดน้ า  (Waterdrop Display)  
 -  กว้าง 6.5 นิ้ว (แนวทแยง)  
 -  ความละเอียด 720 x 1600 พิกเซล  (270 ppi)  

 

2. วัสดุรอบตัวเครื่อง  
 - หน้าจอกระจกแข็ง  
 - กรอบพลาสติก  
3. ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)  
 -  ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ  (Fingerprint)  
 -  ระบบจดจ าใบหน้า (Face Detection) 
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 -  ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer)  
 -  ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer)  
 -  ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity) 
4. ระบบปฏิบัติการ : One UI 3.1 based on Android 11 
5. หน่วยประมวลผล : Mediatek Helio P35 Octa Core 

- ความเร็ว : 2.35 GHz 
6. หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ (GPU) : PowerVR GE8320 
7. หน่วยความจ า  

    - RAM  
    - ROM 64 GB 
   8.  การ์ดหน่วยความจ า 

- microSD สูงสุด 1 TB 
   9. แบตเตอรี่ 5,000 mAh (Standard Battery) 
    - รองรับชาร์จไว 15W (Fast Charging) 

หน่วยงานกองการศึกษา 

โอนลด  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นฯ  
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   ตั้งไว้       25,000     บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ           25,000        บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนลด              5,000        บาท 
หลังโอนลดครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ          20,000        บาท 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์    
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ)  

       ตั้งไว ้     0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนเพิ่ม               5,000 บาท 
หลังโอนเพ่ิมครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ             5,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ) 
จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 5,000  บาท (ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น) ใช้ส าหรับติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานราชการต่างๆ ของกองการศึกษา 

   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   1.  สมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ)  

 -  จอแสดงผล TFT PLS 24-bit (16 ล้านสี)  
 -  หน้าจอทรงหยดน้ า  รูปตัว V (Infinity  V) 
 -  หน้าจอหยดน้ า  (Waterdrop Display)  
 -  กว้าง 6.5  นิ้ว (แนวทแยง)  
 -  ความละเอียด 720 x 1600 พิกเซล  (270 ppi)  
2. วัสดุรอบตัวเครื่อง  
 - หน้าจอกระจกแข็ง  
 - กรอบพลาสติก  
3. ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)  
 -  ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ  (Fingerprint)  
 -  ระบบจดจ าใบหน้า (Face Detection)  
 -  ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer)  
 -  ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer)  
 - ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity) 
4. ระบบปฏิบัติการ : One UI 3.1 based on Android 11 
5. หน่วยประมวลผล : Mediatek Helio P35 Octa Core 

- ความเร็ว : 2.35 GHz 
6. หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ (GPU) : PowerVR GE8320 
7. หน่วยความจ า  

    - RAM  
    - ROM 64 GB 
   8.  การ์ดหน่วยความจ า 

- microSD สูงสุด 1 TB 
   9. แบตเตอรี่ 5,000 mAh (Standard Battery) 
    - รองรับชาร์จไว 15W (Fast Charging) 

หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โอนลด  

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   ตั้งไว้      200,000.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          200,000.00  บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนลด               5,000.00  บาท 
หลังโอนลดครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ         195,000.00  บาท 
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ)  

       ตั้งไว ้     0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนเพิ่ม               5,000 บาท 
หลังโอนเพ่ิมครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ             5,000 บาท 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ) จ านวน 1 
เครื่อง  เป็นเงิน 5,000  บาท (ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น) ใช้ส าหรับติดต่อสื่อสารและประสานงานราชการต่างๆ ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   1.  สมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ)  

 -  จอแสดงผล TFT PLS 24-bit (16 ล้านสี)  
 -  หน้าจอทรงหยดน้ า  รูปตัว V (Infinity  V) 
 -  หน้าจอหยดน้ า  (Waterdrop Display)  
 -  กว้าง 6.5  นิ้ว (แนวทแยง)  
 -  ความละเอียด 720 x 1600 พิกเซล  (270 ppi)  
2. วัสดุรอบตัวเครื่อง  
 - หน้าจอกระจกแข็ง  
 - กรอบพลาสติก  
3. ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)  
 -  ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ  (Fingerprint)  
 -  ระบบจดจ าใบหน้า (Face Detection)  
 -  ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer)  
 -  ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่อง (Accelerometer)  
 - ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity) 
4. ระบบปฏิบัติการ : One UI 3.1 based on Android 11 
5. หน่วยประมวลผล : Mediatek Helio P35 Octa Core 

- ความเร็ว : 2.35 GHz 
6. หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ (GPU) : PowerVR GE8320 
7. หน่วยความจ า  

    - RAM  
    - ROM 64 GB 
   8.  การ์ดหน่วยความจ า 

- microSD สูงสุด 1 TB 
   9. แบตเตอรี่ 5,000 mAh (Standard Battery) 
    - รองรับชาร์จไว 15W (Fast Charging) 

จงึเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลก าแพง พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติต่อไป ครับ 
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นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถาม หรือเสนอแนะอะไรบ้าง  ขอเชิญครับ  
ขอเชิญคุณบูสามะ มานะกล้า ครับ 
 

นายบูสามะ มานะกล้า สมาชิกสภาเทศบาล 
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี คณะบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาและพ่อแม่พ่ีน้องที่ฟังเสียงตามสาย กระผมนายบูสามะ มานะกล้า สมาชิก
สภาเทศบาล ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณ  โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่
ประจ าปี พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส านักปลัด กองคลัง กองการศึกษา และกอง
สาธารณสุขฯ เพ่ือจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน เครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ า เตียง เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้งานในปัจจุบัน ตามญัตตินี้กระผมเห็นด้วยนะ
ครับ ท่านประธานสภา ผมมีเรื่องที่จะเสนอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาหางบประมาณบางส่วนเพ่ือจัดซื้อเต็นท์
เพ่ิมเติมสัก 2 หลัง เพ่ือให้พ่อแม่พ่ีน้องได้ลดต้นทุนในการด าเนินงาน ตลอดจนประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะ
ครับ เพราะหลังจากนี้ผมคาดว่าในปี 2565 จะมีการเปิดประเทศ งานพิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่งงาน 
หรืองานอะไรก็แล้วแต่จ าเป็นต้องใช้เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ทั้งหมด ผมอยากให้สนับสนุนให้พ่ีน้องในชุมชนได้มีความกินดี
อยู่ดีให้สมกับที่ได้คิดว่าเทศบาลเป็นของประชาชนและบริการประชาชน ขอบคุณครับ  

 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอขอบคุณท่านบูสามะ มานะกล้าครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอะไรบ้าง  ขอเชิญครับ  
ท่านนายกเทศมนตรีขอตอบข้อเสนอแนะของท่านบูสามะก่อนนะครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 
 

นายวิชติ  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรี 
 -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
และพ่อแม่พ่ีน้องที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้านในขณะนี้ กระผม นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 
ขอบคุณท่านบูสามะ มานะกล้านะครับที่ท่านได้เสนอในเรื่องของเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี เพ่ือช่วยพ่ีน้องประชาชนนะครับ 
ก่อนอื่นผมขอแจ้งก่อนนะครับด้วยเหตุผลและหลักการต่างๆ ที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอมาเพ่ือให้ทางฝ่ายบริหารช่วย
หางบประมาณเพ่ือจัดซื้อเต็นท์เพ่ิมเติมสัก 2 หลังนะครับ ทางฝ่ายบริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากเต็นท์ที่เทศบาล
ใช้อยู่ตอนนี้ก็ได้มีการช ารุดไปบ้างแล้วนะครับ และที่ส าคัญตอนนี้ซ่อมไม่ ได้แล้วซึ่งเต็นท์ที่ช ารุดซ่อมแซมไม่ได้นั้น
ส่วนมากแล้วทางราชการจะแทงจ าหน่วยนะครับ ซึ่งตอนนี้กระผมก็ได้วางแผนไว้แล้วจะมีการด าเนินการจัดซื้อเต็นท์
ท่านขอเพ่ิม 2 หลัง ผมมีแผนที่จะจัดซื้อให้ 8 หลังนะครับ โดยจะด าเนินการจัดซื้อให้ทุกชุมชน ชุมชนละ 1 หลัง 
พร้อมทั้งโต๊ะและเก้าอ้ี เนื่องจากตอนนี้เรามีที่ท าการชุมชนแล้ว ก็ให้ชุมชนได้มีเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี พร้อมใช้งานในชุมชน 
และให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้งาน ช่วยกันดูแล และบ ารุงรักษาต่อไป ครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอะไรบ้าง  ขอเชิญครับ  
ขอเชิญ......ครับ ถ้าไม่มี ล าดับต่อไปกระผม ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ
อนุมัติ ญัตติขอโอนเงินงบประมาณ โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปี พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ของส านักปลัด กองคลัง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  โปรดยกมือครับ  
 - สมาชิกสภาฯ เห็นชอบอนุมติ  จ านวน 11 คน  สมาชิกสภาไม่อนุมัต ิจ านวน 0 คน ไม่ลงมติ  1 คน  
 -  เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลก าแพง มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบญัตติขอโอนเงินงบประมาณ โอนเงิน
งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปี พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ของส านักปลัด กองคลัง 
กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  ครับ 
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5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม   ค.ส.ล. ชนิด 
2 ช่อง ถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศและถนนท่านา-ประปา 

 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล  

-ล าดับต่อไป 5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.
ส.ล. ชนิด 2 ช่อง ถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศและถนนท่านา-ประปา ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบครับ 

 

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ  ครับ  ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 
 

นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรี 
-  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

และพ่อแม่พ่ีน้องที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้านในขณะนี้ กระผม นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง  
ขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด 2 ช่อง ถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศและถนนท่านา-ประปา โดยมีหลักการแลเหตุผล ดังนี้   
หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล   ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2563 มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ และกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (กันเงินไว้เบิกในปี
ถัดไป) แผงงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด 2 ช่อง ถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศ ถนนท่านา-ประปา รวมจ านวน 3 จุด เป็นเงิน 
1,860,000.- บาท และสภาเทศบาลได้มีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยกองช่างเทศบาลต าบลก าแพง ได้ขอ
อนุมัติจ้างโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งได้จัดท าราคากลางงานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยมเป็ นเงินราคากลาง 
2,535,000.-บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 675,000.-บาท เหตุเนื่องจากเหล็กเสริมคอนกรีตปรับราคา
สูงขึ้นกว่าปกติ    

และตามหนังสือ บันทึกข้อความงานพัสดุ กองคลังเทศบาลต าบลก าแพง ลงวันที่ 24 กันยายน 
2564 เรื่องรายงานผลคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคาต่อ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง พร้อมทั้งเสนอให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง และมติการประชุมประจ าเดือนคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้ปรับลดปริมาณงาน 
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาและเห็นว่าราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้เดิม พร้อมทั้งได้พิจารณาให้ปรับลดปริมาณ
งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเหลือจ านวน 2 จุด คือถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศ 1 จุด และถนนท่านา-ประปา จ านวน 1 
จุด (บริเวณใบเฟิร์น รีสอร์ท)   
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ซึ่งกองช่าง เทศบาลต าบลก าแพง ได้ด าเนินการประมาณราคางานโครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม 
ค.ส.ล. ชนิด 2 ช่อง ขนาด 3.00x3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร จ านวน 2 จุด คือ ถนนเกียรติเจริญอุทิศ จ านวน 1 จุด 
และถนนท่านา-ประปา จ านวน 1 จุด (บริเวณใบเฟิร์น รีสอร์ท) เป็นเงิน 1,860,000.- บาท 

เพ่ือให้การบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และแก้ปัญหาการระบายน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม จึงขออนุมัติเปลี่ยนค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด 2 ช่อง ถนนเกียรติเจริญอุทิศ และถนนท่านา-ประปา ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

ข้อความเดิม 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด 2 ช่อง ถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศ ถนนท่า
นา-ประปา เป็นเงิน 1,860,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น  จ านวน 1,000,000.-บาท และ        เงินงบประมาณของ
เทศบาล จ านวน 860,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล . ชนิด 2 ช่อง ถนน
เกียรติเจริญชัยอุทิศ และถนนท่านา-ประปา ปริมาณงาน ดังนี้ 

1. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด 2 ช่อง ถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศ จ านวน 1 จุด 
2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ชนิด 2 ช่อง ถนนท่านา-ประปา จ านวน 2 จุด (ตามแบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 หน้า 6 ล าดับที่ 5 (กองช่าง) 

 
ข้อความใหม่ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด 2 ช่อง ถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศ ถนนท่า
นา-ประปา เป็นเงิน 1,860,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น  จ านวน 1,000,000.-บาท และเงินงบประมาณของเทศบาล 
จ านวน 860,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด 2 ช่อง ถนน
เกียรติเจริญชัยอุทิศ และถนนท่านา-ประปา ปริมาณงาน ดังนี้ 

1. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด 2 ช่อง ถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศ จ านวน 1 จุด 
2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ชนิด 2 ช่อง ถนนท่านา-ประปา จ านวน 1 จุด (ตามแบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงที่ 7  พ.ศ. 2564 (กองช่าง) 

  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลก าแพงพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติต่อไป ครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถามหรือเสนอแนะอะไรบ้าง  ขอเชิญครับ  
ขอเชิญท่านเล็ก  ชูสกุล  ครับ 
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นายเล็ก  ชูสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
 -เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายเล็ก ชูสกุล ก่อนอ่ืนผมต้อง
ขอขอบคุณท่านวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรี แทนเพ่ือนสมาชิกท่านบูสามะ มานะกล้า และพ่อแม่พ่ีน้องทั้ง 8 ชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลก าแพงของเรา เมื่อตะกี้ท่านบูสามะได้เสนอขอจัดซื้อเต็นท์ 2 หลัง แต่ท่านนายกบอกว่าเอาไป
เลย 8 หลัง แสดงว่าของเรามี 8 ชุมชน ได้ชุมชนละหลัง ซึ่งเป็นความคิดที่ ล้ าหน้าที่จะพยายามให้พ่อแม่พ่ีน้องได้มี
การรักษาดูแลด้วยชุมชนเองผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ ซึ่งแต่ละหลังแต่ละชุมชนจะเข้าไปดูแลกันเอง 
ระยะการใช้งานก็จะดีขึ้นจะเกิดความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ และการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ครับ ขอบคุณท่าน
นายกจริง ๆ ครับ ขอบคุณด้วยใจ ท่านประธานครับเมื่อตะกี้ญัตติที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้น กระผมใคร่
ขอพูดถึงเรื่องช่องทางระบายน้ า ซ่ึงเรื่องน้ าเป็นเรื่องที่ปกติที่ทางเทศบาลต าบลก าแพงของเราได้ประสบมา ด้วยช่วงนี้
เป็นช่วงหน้าฝนด้วย ประกอบกับสภาวะสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าซึ่งมีการแพร่
ระบาดและกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา จนท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการปกครองท้องถิ่นเรื่อยมาจนเกือบจะ
เป็นเรื่องปกติธรรมดาต่อการด ารงชีพแล้ว ซึ่งในปัจจุบันส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้พยายาม
รณรงค์ให้พ่อแม่พ่ีน้องทุกคนในเขตเทศบาลได้ฉีดวัคซีนเพ่ือจะได้ใช้เป็นภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเหล่านี้ต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้น
ท่านประธานที่เคารพการบริหารท้องถิ่นให้กับพ่อแม่พ่ีน้องในเขตเทศบาลของเราก็จะไม่มีการละทิ้งโดยเฉพาะในเรื่อง
ของความสะอาด ที่กระผมได้กล่าวพูดอยู่บ่อยครั้งของสองข้างทางถนนสายรองของชุมชนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะ
เขต 1 ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะครับดูแล้วรู้สึกว่าสะอาดครับ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนมีฝนตกบ่อยและบางทีก็ตกหนัก
จนท าให้เกิดน้ าท่วมเนื่องจากไหลไม่ทัน แต่ที่ส าคัญไม่รู้จะไหลไปทางไหนด้วยกัน เนื่องจากปริมาณของน้ าที่มีมาก 
สังเกตเห็นซัก 2-3 วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะรอยต่อของเขต 1 ระหว่างชุมชนซอย 6 กับชุมชนซอยขนมจีน ซึ่งเวลาฝน
ตกน้ ามันก็ไหนไปเรื่อย ๆ ระบายไม่ทันจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเร็วหรือช้าครับท่าน เมื่อมีการสร้างท่อ
หลอดเหลี่ยมในจุดที่มีปัญหา อนาคตก็ท าให้การระบายน้ าดียิ่งขึ้น ขอบคุณครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอขอบคุณท่านเล็ก  ชูสกุล ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอะไรบ้าง  ขอเชิญครับ  ขอเชิญ
ท่านยูมะคาน ฮัมดาหลี  ครับ 
 

นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี สมาชิกสภาเทศบาล 
 เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภา
เทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล พี่น้องที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ รวมไปถึงพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลก าแพงทุกคนที่ได้รับ
ฟังเสียงตามสายอยู่ในขณะนี้ กระผมนายยูมะคาน  ฮัมดาหลี สมาชิกสภาเทศบาลวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลก าแพง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 ผมขออภิปราย โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. 
ชนิด 2 ช่อง ถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศ และถนนท่านา-ประปา จากสามจุดเหลือสองจุด ผมเห็นด้วยกับความจ าเป็นใน
การปรับลดการก่อสร้างของโครงการนี้ แต่ผมเสียดายโอกาสของโครงการนี้ไปนิดหนึ่ง เพ่ือการจัดการระบายน้ า 
ป้องกันน้ าท่วมในเขตเทศบาลโดยเฉพาะชุมชนขนมจีน เมื่อวันก่อนล่าสุด ปัญหาที่เกดิขึ้นในชุมชนนาโต๊ะพ่อ คือน้ าได้
ทะลักเข้าในพ้ืนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเป็นบางส่วนในชุมชนนาโต๊ะพ่อ เพราะเกิดจากการระบายน้ าไม่คล่อง ท าให้
น้ าล้นท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในละแวกนั้น จนได้รับความเดือดร้อนในเขตชุมชนนาโต๊ะพ่อ แต่ไม่เป็นไรครับ ด้วย
เหตุและผลหลายประการที่จ าเป็นท าให้โครงการนี้ต้องลดปริมาณงานลง ไม่ว่าจะเป็นการการปรับราคาขึ้นของวัสดุ
ในการก่อสร้าง เช่นวัสดุเหล็ก ปูน เกือบทุกอย่างได้ขึ้นราคา ท าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่สามารถท าการก่อสร้างได้ 
ทางเทศบาลต้องปรับลดการก่อสร้างเหลือสองจุด ถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศ 1 จดุ และถนนท่านา-ประปา 1 จุด เป็น
จ านวนเงิน 1,860,000 บาท แต่ก็ยังดีที่งบประมาณสามรถท าได้ 2 จุดก่อน ยังไม่ต้องยกเลิกงบประมาณทั้งหมด 
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ให้ความส าคัญกับโครงการนี้ ผมหวังว่าในงบประมาณต่อไป เราคงจัดสรรงบประมาณไป
สร้างให้แล้วเสร็จทุกจุดตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอขอบคุณท่านยูมะคาน ฮัมดาหลี ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถามหรือเสนอแนะอะไรบ้าง  ขอ
เชิญครับ  ขอเชิญท่านรอเต็น หยีราเหม  ครับ  
 

นายรอเต็น หยีราเหม สมาชิกสภาเทศบาล 
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายรอเต็น 
หยีราเหม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ชนิด 2 ช่อง ถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศและถนนท่านา-ประปา ตามเหตุผลที่ท่าน
นายกได้เสนอ ด้วยสภาพปัญหาจากวัสดุในการก่อสร้างที่สูงขึ้น ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี 2563 แต่ไม่ได้
ด าเนินการก่อสร้างซึ่งอาจมีปัญหาที่ท าให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ แต่ต่อมาเมื่อจะด าเนินการจริง ๆ ก็เกิดปัญหาในเรื่อง
ราคาวัสดุที่สูงขึ้นจึงไม่สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์เดิม แต่ยังสามารถท าได้อีก 2 จุด หากมีงบประมาณใน
ปี 2566 ผมขอฝากไว้อีก 2 จุดคือบริเวณใบเฟิร์น และบริเวณบ้านผู้ช่วยมนูญ ทั้งสองจุดนี้คงจะท าให้น้ าระบายได้ดี
ขึ้นหากมีฝนตกหนัก ซึ่งจริง ๆ แล้วชุมชนขนมจีนเป็นพ้ืนที่ที่ลุ่มที่เป็นพ้ืนที่รองรับน้ าจากหลายชุมชน เวลาฝนตก  
มาก ๆ น้ าจะไหลมาที่ชุมชนขนมจีนซึ่งชุมชนขนมจีนมีคลองน้ าตายเพ่ือระบายน้ าสู่คลองละงู กระผมขอฝากท่าน
ประธานไปถึงผู้บริหารท าการศึกษาคลองน้ าตายและพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน ซึ่งจากการติดตามยัง
ไม่มีงบประมาณไปด าเนินการในส่วนนี้เลยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 - ขอบคุณท่านรอเต็น  หยีราเหมครับ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ ........  มีไหมครับ.........ถ้าไม่
มี ล าดับต่อไปกระผม ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ชนิด 2 ช่อง ถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศและถนนท่านา-ประปา  โปรดยก
มือครับ  
 - สมาชิกสภาฯ เห็นชอบอนุมติ จ านวน 11 คน  สมาชิกสภาเทศบาลไม่อนุมัติ จ านวน 0 คน  ไม่ลงมติ 1 คน  
 -  เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลก าแพง มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ชนิด 2 ช่อง ถนน เกียรติเจริญชัยอุทิศและถนนท่านา-
ประปา  ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติอ่ืน ๆ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล 
 ญัตติอ่ืนๆ   ท่านใดมีเรื่องอะไรอีกบ้างครับ  เชิญนะครับ........เชิญคณุวสันต์  ปกติง ครับ 
 
นายวสันต์  ปกติง สมาชิกสภาเทศบาล 
 - เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวสันต์ ปกติง 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอฝากทางฝ่ายบริหารช่วยคิดแก้ปัญหาหรือว่าคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะท าอย่างไร เพ่ือ
จะบรรเทาเรื่องน้ าที่ท่วมขังบริเวณชุมชนนาโต๊ะพ่อ เมื่อเกิดฝนตกหนักก็มีน้ าท่วมขัง ท าให้ประชาชนในชุมชนได้รับ
ผลกระทบตลอด ปีนึงก็ประมาณ2-3 ครั้ง บางครั้งประมาณ 3-4 วัน ซึ่งท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบพืชผักและ
สัตว์เลี้ยงของประชาชนได้รับความเสียหายทุกครั้งทุกปีนะครับ กระผมขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารช่วย
ด าเนินการด้วยครับ  
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นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล 
 -ขอบคุณท่านวสันต์  ปกติง ครับ สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรอีกบ้าง เชิญท่านยูมะคาน ฮัมดาหลี ครับ 
 
นายยูมะคาน ฮัมดาหลี สมาชิกสภาเทศบาล 
 -เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิกสภา
เทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล พี่น้องที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ รวมไปถึงพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลก าแพงทุกคนที่ได้รับ
ฟังเสียงตามสายอยู่ในขณะนี้ กระผมนายยูมะคาน  ฮัมดาหลี สมาชิกสภาเทศบาล ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ก าลัง
ระบาดอยู่ในขณะนี้ ท าให้ชาวโลกต้องประสบปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการด ารงชีวิต ปัญหาเศรษฐกิจ 
การศึกษา และอ่ืน ๆ  ตอนนี้ประเทศไทยของเรามีผลกระทบอย่างมาก และประเทศของเราได้ใช้นโยบายต่าง ๆ เพ่ือ
ลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการณรงค์ให้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
ของผู้ติดเชื้อ และหลายๆ เรื่องที่รัฐบาลจะต้องท าเพ่ือให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ท่านประธานที่เคารพ ในส่วนของ
จังหวัดสตูลของเรา ตอนนี้เราก าลังติดอันดับต้น ๆ ของประเทศ ในสัดส่วนของผู้ติดเชื้อ จังหวัดของเรามาอยู่ในเขต
ควบคุมสูงสุดของจังหวัดต่าง ๆ ที่มีผู้ติดเชื้อ จากเมื่อก่อนเราเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดของประเทศ ในเทศบาล
ของเรามียอดผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จากเมื่อก่อน เรามีผู้ติดเชื้อน้อยมากครับท่านประธาน แต่อย่างไรก็ตามเทศบาล
ของเราก็สามารถควบคุมให้อยู่ในวงแคบ ๆ ของผู้ติดเชื้อแต่ละชุมชน ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง ผมขอ
ชมเชยเทศบาลของเราภายใต้ผู้น าที่ชื่อนายกวิชิต แซ่ลิ่ม และฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นรองนายก ผอ.แต่ละกอง 
เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจยอมสละเวลาของตนเพ่ือส่วนรวมจริง โดยเฉพาะกอง
สาธารณสุขที่ได้ลงพ้ืนที่ เพ่ือน าชุดตรวจไปตรวจให้ชาวบ้านถึงที่โดยไม่ได้ค านึงถึงเวลา สถานการณ์ เมื่อมีชาวบ้าน
แจ้งเข้ามาไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย เบื่อ ทุกคนพร้อมที่จะท าหน้าที่ของตนเองตลอด ถามว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงพ้ืนที่มีความ
เสี่ยงสูงไหมครับที่จะติดเชื้อ ซึ่งแน่นอนว่าเสี่ยงสูงมากถูกต้องไหมครับ และมีเจ้าหน้าที่บางท่านที่ก าลังอยู่ในช่วง
ตั้งครรภ์และใกล้คลอด ผมขอเอ่ยนามครับ เช่น นางสาววรวลัญช์ ทองขาว หรือน้องปอนด์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านที่ลงปฏิบัติงานนะครับ กระผมในนามของสมาชิกสภาขอชมเชยเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งพนักงานเทศบาลที่ได้
ร่วมด้วยช่วยกันเพ่ือเทศบาลของเราให้ผ่านพ้นจากวิกฤตโควิด-19 นี้ไปให้ได ้
 ท่านประธานครับ ทางเทศบาลต าบลก าแพงของเราเดินหน้าแก้ไขปัญหาและพยายามให้ชาวเทศบาลได้รอด
พ้นจากโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุด ทางเทศบาลได้ด าเนินท าโครงการต่าง ๆ ที่ผ่าน ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น 
 1.เทศบาลได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในเขตเทศบาลโดยได้รับ
ความร่วมมือจาก โรงพยาบาลละงู โดยการน าของท่าน ผอ.ปวิตร วนิชชานนท์ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน และทีม
แพทย์โรงพยาบาลละงู 
 2.วันที่ 22 กันยายน 2564 ทางเทศบาลได้ท าการคัดกรองเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อในตลาดสด โดยใช้วิธีการ
ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK 200กว่าคนโดยประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในตลาดสด 
 3.วันที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งตรงกับวันมหิดล ทางเทศบาลต าบลก าแพงได้ร่วมกับโรงพยาบาลละงู น าโดย 
ผอ.โรงพยาบาลละงู ทีมแพทย์ และพยาบาล น าวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนทั่วไป ทั้ง
ในเขตอ าเภอละงู และต่างอ าเภอและต่างจังหวัด เนื่องด้วยวันมหิดล ทางเทศบาลได้ถวายเป็นพระราชกุลให้กับพระ
บิดาของวงการแพทย์ไทย คือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
 4.ทางเทศบาล ยังท าการคัดกรองในชุมชนต่าง ๆ โดยวิธีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK หาผู้ติดเชื้อ ผู้ที่
มีความเสี่ยงสูง เข้าพักในศูนย์กักตัวของเทศบาลก่อนจัดส่งให้ทางโรงพยาบาลเพ่ือน าไปรักษาตัวต่อไป 
 5.เทศบาลได้ท าการณรงค์ฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขตเทศบาล โดยให้สมาชิกสภาเทศบาล และ อสม.ลง
พ้ืนที่เพ่ือหากลุ่มเป้าหมายให้ประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อให้ได้รับวัคซีน 100% 
 6.เทศบาลได้จัดท าถุงยังชีพให้กับประชาชนถึงสองครั้ง ทางเทศบาลได้รับความช่วยเหลือจาก อบจ.สตูล โดย
การน าของท่านนายก อบจ. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง และตอนนี้ทาง อบจ.สตูล 
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ยังท าโครงการน าถุงยังชีพไปช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลที่ติดเชื้อและผู้มีภาวะเสี่ยงสูง ขอขอบคุณทาง อบจ.
เป็นอย่างสูง ท่านประธานครับยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่ผมไม่ได้น ามากล่าวในที่ประชุมแห่งนี้ นี่คือศักยภาพ
ในการท างานของเทศบาลต าบลก าแพงของเรา โดยภายใต้การน าของนายกเทศมนตรี นายวิชิต แซ่ลิ่ม นี่คือศักยภาพ
ของผู้น า และทีมบริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เทศบาลต าบลก าแพงของเรา ถึงจะเป็นเทศบาลเล็ก ๆ แต่ศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการท างานของเรานั้นไม่แพ้เทศบาลขนาดใหญ่ ผมมีความภาคภูมิใจในเทศบาลของเราเป็นอย่าง
มาก สมกับค าที่ว่า “ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลประโยชน์สัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
ขอบคุณครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล 
 -ขอบคุณท่านยูมะคาน ฮัมดาหลี ครับ สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรอีกบ้าง เชิญครับ .....นะครับ เชิญครับ........ 
ถ้าไม่มี  การประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง  ในวันนี้ได้ด าเนินการมาจนครบทุกระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ 
แล้ว กระผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เลขานุการสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม และ
ประชาชนที่รับฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน   ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือท าให้การประชุมส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี  ส าหรับวันนี้กระผมขอปิดการประชุม   ครับ 
 

************************************* 
ปิดประชุมเวลา  11.20  น. 

 
 

                                                                (ลงชือ่)                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                       (นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์) 

                                       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก าแพง 
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วันที่   8  ธันวาคม  2564   เวลา   09.30   น. 
 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ แล้ว  สาระส าคัญถูกต้อง 
 
  (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 
                               (นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี) 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
                              (นายรมหลี  หลีหมาด) 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 
                          (นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมรี) 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลก าแพง  ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก าแพง  สมัย
สามัญ  สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน 2564        
 
 
     (ลงชื่อ)                    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 (นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์) 
                                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลก าแพง 

 


