
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2565 

วันท่ี   28  กุมภาพันธ์  2565   เวลา  09.30  น. 
ณ  อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง 

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

ผู้มาประชมุ                        เริ่มประชุม  09.30  น. 
ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายนพดล พงศ์รัตนศักดิ ์ ประธานสภาสภาฯ นพดล พงศ์รัตนศักดิ ์  
2 นายอาร ี บินรินทร ์ รองประธานสภาฯ อาร ี บินรินทร ์  
3 นายเล็ก ชูสกุล สมาชิกสภาเทศบาล เล็ก ชูสกุล  
4 นายบูสามะ มานะกล้า สมาชิกสภาเทศบาล บูสามะ มานะกล้า  
5 นายอายัตร ์ แดหวัน สมาชิกสภาเทศบาล อายัตร ์ แดหวัน  
6 นายยูมะคาน ฮัมดาหล ี สมาชิกสภาเทศบาล ยูมะคาน ฮัมดาหล ี  
7 นายรมหล ี หลหีมาด สมาชิกสภาเทศบาล รมหล ี หลหีมาด  
8 น.ส.ธัญญ์วรรณ ฐิติกุลรัศม ี สมาชิกสภาเทศบาล ธัญญ์วรรณ ฐิติกุลรัศม ี  
9 นายอับดุลอาหล ี รอดเสน สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลอาหล ี รอดเสน  
10 นายเลิศศักดิ ์ พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาฯ เลิศศักดิ ์ พิพิธภัณฑ์  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายวสันต์ ปกติง สมาชิกสภาเทศบาล    
2 นายวีรวัฒน์ พลพุทธ สมาชิกสภาเทศบาล    
3 นายรอเต็น หยีราเหม สมาชิกสภาเทศบาล    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายสุวัฒน ์ ฮัมดาหล ี รองนายกเทศมนตร ี สุวัฒน ์ ฮัมดาหล ี  
2 นางวราภรณ์ ประพรหม รองนายกเทศมนตร ี วราภรณ์ ประพรหม  
3 นายสารสั หัสมา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สารสั หัสมา  
4 นายกูดนัย ราเหม รองปลัดเทศบาล กูดนัย ราเหม  
5 นางสุวรรณา ชำนาญนา ผอ.กองคลงั สุวรรณา ชำนาญนา  
6 ว่าท่ีร.ต.หญิง อหนัดนงค์ รัตนวิภา ผอ.กองการศึกษา อหนัดนงค ์ รัตนวิภา  
7 นางสาวสาธิดา อาดุลเบบ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สาธิดา อาดุลเบบ  
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เมื่อถึงเวลา 09.30 น.  นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายช่ือสมาชิกสภาผู้มาประชุม ฯ 
ครบองค์ประชุม แล้วจึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม 
 
นายเลิศศักด์ิ  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาฯ 
 -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ    
สมัยแรก  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภา
เทศบาลทำหน้าที่และดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม  ครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอเชิญทุกท่านยืนข้ึนครบั (เปิดเพลงสรรเสริญพระบารม)ี 
 -  ขอเชิญทุกท่านน่ังลงครับ 
 -  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน
ราชการ  ประชาชนผู้เข้าร่วมฟังการประชุม ณ ที่นี้  และประชาชนที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน  วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565  บัดนี้  สมาชิกได้มาครบองค์
ประชุมแล้ว  ต่อไปกระผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -    วันนี้ กระผมจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง
กำลังระบาดในเขตเทศบาลตำบลกำแพงของเรา ในช่วงสปัดาห์นี้ได้มีพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลของเรา ติดเช้ือฯ
วันหนึ่งไม่น้อยกว่า 15 – 20 คน ผมจึงอยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่าน ให้มีกำลังใจที่ดีนะครับ และสู้กับโรค
ดังกล่าวที่เกิดข้ึน และขอให้เข้มแข็ง ทางฝ่ายสภาเทศบาลตำบลกำแพง จะขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบลกำแพงทุกท่านสู้ๆ และก้าวผ่านไปด้วยกัน และขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ในครั้งด้วยนะครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ ์ ประธานสภาเทศบาล 

-  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1  ประจำปี 2564   เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2564  ขอเชิญท่านเลขานุการช้ีแจงระเบียบครับ 
 
นายเลิศศักด์ิ  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาเทศบาล 
 -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

 
ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถ่ินทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้

ตรวจสอบ  แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วข้ึนอย่าง
น้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถ่ิน
รับรองรายงานการประชุมนั้น 
  
 



 

 
  
 การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมใหก้ระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถ่ิน 

รายงานการประชุมสภาท้องถ่ินทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินที่มาประชุม            
ลาประชุม และขาดประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถ่ินปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถ่ินมีมติรับรองแล้วใน
ที่เปิดเผย  ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้บริหาร
ท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถ่ินทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วย
วาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถ่ินมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ   

ข้อ 34  เมื่อสภาท้องถ่ินได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ินลงช่ือในรายงาน
การประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน  ครับ 

 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาครบั  ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล สรุปผลการ

ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญคุณธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  ครับ 
 

นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ดิฉัน นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล      
ขอสรุปผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
กำแพง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมมีมติให้ 
 1.  นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี เป็นประธานกรรมการ 
 2.  นายรมหล ี หลีหมาด  เป็นกรรมการ 
 3.  นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

 

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

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอบคุณ คุณธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  กรรมการสามัญประจำสภาฯ ครับ  ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
เทศบาล นำเสนอการตรวจรายงานการประชุมฯ ครับ 
 

นายเลิศศักด์ิ  พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่   24 
ธันวาคม 2564  มีจำนวน  42 หน้า  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ดูพร้อมกันนะครับ หน้า 1 รายช่ือผู้มาประชุม  ไม่มา
ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  หน้า 2 วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ แนะนำที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
หน้า 3-4 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฯ หน้าที่ 4 เรื่องด่วน  เรื่องเพื่อทราบ การรายงานผลการ
ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 37 เรื่องพิจารณา พิจารณาแผนงานโครงการใช้ประโยชน์ในที่
ราชพัสดุ (โครงการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแลแหล่งเรียนรู้ เทศบาลตำบลกำแพง) หน้าที่ 40 ญัตติอื่นๆ หน้าที่ 42  
รายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ ลำดับต่อไป  จึงขอให้มีการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำแพง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ครับ 
 
 
 



 

 
นายนพดล  พงศ์รตันศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ...ตามที่ท่านเลขานุการฯได้นำตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล     
ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขคำพูดของตนเองบ้างครับ...... เชิญนะครับ..........ถ้าไม่มีสมาชิกท่าน
ใดประสงค์จะขอแก้ไขคำพูดของตนเอง กระผมขอมตินะครับ สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำแพง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2564 โปรดยกมือครับ 
 -  สมาชิกสภาเทศบาลรับรองจำนวน 8 คน   ไม่รับรอง จำนวน  -  คน   งดออกเสียง  -  คน     
 -  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยวิสามญั 
สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ครับ 
 
ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องด่วน 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือทราบ 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

5.1    กำหนดสมัยประชมุ สมัยสามัญ ประจำปี 2565  และกำหนดวันเริม่ประชุมสมยัสามัญ สมัยแรก
ของปี 2566 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

-  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาช้ีแจงระเบียบ ครับ 
 
นายเลิศศักด์ิ  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาฯ 
 -  ตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 
กำหนดให้ในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย  สมัยประชุมสามัญ ครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ 
ประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนด สมัยหนึง่ ๆ  ให้มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 20  กำหนดว่านอกจาก
การประชุมสภาท้องถ่ินครั้งแรกตามข้อ 6 แล้ว  การประชุมสภาท้องถ่ินมี 2  ประเภท  คือ  1.  การประชุมสามัญ  
2.  การประชุมวิสามัญ  และข้อ  21  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามญัประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป  กำหนดให้ประธานสภาท้องถ่ินนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำข้อความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม ครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ  ครับ  กระผมขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมว่า ในสมัย     
ที่สาม ควรจะอยู่ช่วงเดือน สงิหาคม ซึง่เป็นช่วงเดือนทีส่ภาเทศบาลต้องพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีครบั 
ลำดับต่อไปก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565  และการกำหนดสมัย
ประชุมสามญั สมัยแรก ประจำปี 2566  ขอเชิญครับ  ขอเชิญคุณรมหลี  หลหีมาด ครบั 
 



 

 
 
นายรมหลี  หลีหมาด  สมาชิกสภาเทศบาล 
 -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมนายรมหลี  หลีหมาด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง  ผมขอเสนอ
ให้มีการกำหนดสมัยประชุมสามญัประจำปี พ.ศ. 2565  และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 
2566  ดังนี้ กำหนดสมัยประชมุสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 
  1.  สมัยประชุมสามญั  สมัยทีส่อง ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2565  มกีำหนดไม่เกิน  30 วัน 
  2.  สมัยประชุมสามญั  สมัยทีส่าม ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม 2565  มีกำหนดไม่เกิน  30 วัน 
  3.  สมัยประชุมสามญั  สมัยทีส่ี ่ ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม 2565  มีกำหนดไม่เกิน  30 วัน 
  และ สมัยประชมุสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 
  1.  สมัยประชุมสามญั สมัยแรก ตัง้แต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน ครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ ์ ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอขอบคุณท่านรมหลี  หลีหมาด ครับ  ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง  (ผู้รับรอง 1. นายอารี    
บนิรินทร์  2. นายบูสามะ มานะกล้า  3. นายอายัตร์  แดหวัน  4. นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี  5. นายรมหลี  หลีหมาด  
6. น.ส.ธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  7. นายอับดุลอาหลี  รอดเสน )  มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ขอเชิญครับ /
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้กำหนดสมัยประชุมตามที่ท่านรมหลี หลีหมาด     
เสนอมา  โปรดยกมือครับ  เห็นสมควรกำหนดสมัยประชุมฯ จำนวน 8 คน   ไม่สมควร - คน  งดออกเสียง - คน 
 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลกำแพง  มี มติเห็นชอบ  ให้กำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2565  และ
กำหนดสมัยประชุม  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566  และวันเริ่มการประชุมแต่ละครั้ง  ดังนี ้
  กำหนดสมัยประชมุสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 
  1.  สมัยประชุมสามญั  สมัยทีส่อง ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน 2565  มีกำหนดไม่เกิน  30 วัน 
  2.  สมัยประชุมสามญั  สมัยทีส่าม ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม 2565  มีกำหนดไม่เกิน  30 วัน 
  3.  สมัยประชุมสามญั  สมัยทีส่ี ่ ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม 2565  มีกำหนดไม่เกิน  30 วัน 
  และ สมัยประชมุสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 
  1.  สมัยประชุมสามญั สมัยแรก ตัง้แต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน ครับ 
 

5.2  ญัตตขิออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง ของ สำนักปลัด กองคลัง กองสาธารณสขุฯ และกองการศึกษา 

 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบครบั 
 

นายเลิศศักด์ิ  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาเทศบาล 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563   

ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ครับ 
 

 



 

 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ  ต่อไปขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 
 
 

นายสุวัฒน์  ฮัมดาหลี  รองนายกเทศมนตร ี
 -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
และพ่อแม่พี่น้องที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้านในขณะนี้ กระผม นายสุวัฒน์  ฮัมดาหลี  รองนายกเทศมนตรีตำบล
กำแพง  ก่อนอื่นผมขอเรียนให้ทราบว่าผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีในการนำเสนอญัตติครั้งนี้  
เนื่องจากท่านเป็นผู้สัมผัสติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ครับ  ลำดับต่อไป ผมขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรี  
ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ สำนักปลัด  กองคลัง     
กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษา  ต่อสภาเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี ้
 

หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563   

ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
 

เหตุผล 
ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างของกองงาน ปรากฏว่าหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางรายการของกองงานต่าง ๆ มีความ
จำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานในส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง  เนื่องจากครุภัณฑ์เดิมที่ใช้ มีการ
เสื่อมสภาพ ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์บางรายกายมีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ครุภัณฑ์ที่กำหนดเปลี่ยนแปลงจากเดิม จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย        
โอนงบประมาณเพิ่ม และโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาในหน่วยงานและส่วนรวม ตลอดจนให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ และสามารถทำงานได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีรายละเอียดดังนี้ 
โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

หน่วยงานสำนักปลัด 
โอนลด  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  ตั้งไว้   5,949,100.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ       3,746,750.00     บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด              8,500.00     บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ       3,738,250.00    บาท 



 

 
 
โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     ตั้งไว้      100,000.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                     100,000.00    บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด                       28,200.00    บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                    71,800.00    บาท 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบรหิารทั่วไป  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
จัดซื้อโซฟา 5 ที่นั่งหนังอย่างดพีร้อมโต๊ะกลาง  จำนวน 1 ชุด   ตั้งไว้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม         36,700.00 บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ       36,700.00 บาท 
 

- เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าจั ด ซื้ อ โซฟ า  5  ที่ นั่ งห นั งอ ย่ า งดี พ ร้ อ ม โต๊ ะ ก ล าง   จ ำน วน  1  ชุ ด                      
เป็นเงิน 36,700 บาท (ตั้งจ่ายตามราคาท้องถ่ิน) เพื่อใช้ต้อนรับแขกสำหรับห้องนายกเทศมนตรี
ตำบลกำแพง 

 

โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     ตั้งไว้      100,000.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                       71,800.00    บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด                        9,300.00    บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                    62,500.00    บาท 
 

โอนตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบรหิารทั่วไป  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
จัดซื้อโซฟา 5 ที่นั่งหนังธรรมดาพร้อมโต๊ะกลาง    ตั้งไว้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม           9,300.00 บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ         9,300.00 บาท 



 
 

- เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าจั ด ซื้ อ โซ ฟ า 5  ที่ นั่ ง ห นั ง ธร รมดาพ ร้ อ ม โต๊ ะ ก ล าง  จ ำน วน  1  ชุ ด                     
เป็นเงิน 9,300 บาท (ตั้งจ่ายตามราคาท้องถ่ิน) เพื่อใช้ต้อนรับแขกสำหรับหน้าห้องนายกเทศมนตรี
ตำบลกำแพง 
 

โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     ตั้งไว้      100,000.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                       62,500.00    บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด                       19,600.00    บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                    42,900.00    บาท 
 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบรหิารทั่วไป  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
จัดซื้อโซฟา 3 ที่นั่งหนงัอย่างดพีร้อมโต๊ะกลาง  จำนวน 2 ชุด    ตั้งไว้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม         19,600.00 บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ       19,600.00 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา 3 ที่นั่งหนังอย่างดพีร้อมโต๊ะกลาง  จำนวน 2 ชุด ๆ ละ    9,800 บาท 
เป็นเงิน 19,600 บาท (ตั้งจ่ายตามราคาท้องถ่ิน) เพื่อใช้ต้อนรับแขกสำหรับห้องรองนายกเทศมนตรี
ตำบลกำแพง 
 
โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     ตั้งไว้      100,000.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                       42,900.00    บาท 
 
งบประมาณที่ขอโอนลด                         3,600.00    บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                    39,300.00    บาท 
 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบรหิารทั่วไป  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  



 

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูงขาอลูมิเนียม   ตั้งไว้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม           3,600.00 บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ         3,600.00 บาท 
 

- เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เก้ า อี้ ส ำนั ก ง าน พ นั ก พิ งสู ง ข าอ ลู มิ เนี ย ม  จ ำน วน  1  ตั ว                          
เป็นเงิน 3,600 บาท (ตั้งจ่ายตามราคาท้องถ่ิน) เพื่อใช้สำหรับนั่งทำงานของตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     ตั้งไว้      100,000.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                       39,300.00    บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด                           220.00    บาท 
หลังโอนลดครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                    39,080.00    บาท 

โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลตำบลกำแพง 

         ตั้งไว้      150,000.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                      22,500.00    บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด                      10,180.00    บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                   12,320.00    บาท 
 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบรหิารทั่วไป  
 
 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเบาะนวมหนา   ตัง้ไว้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม         10,400.00 บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ       10,400.00 บาท 

 
 



 

- เพื่ อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ เก้ าอี้ สำนักงานเบาะนวมหนา จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท                  
เป็นเงิน 10,400 บาท (ตั้ งจ่ายตามราคาท้อง ถ่ิน) เพื่ อใช้สำหรับนั่ งทำงานของห้องรอง
นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง 

 

โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลตำบลกำแพง  

       ตั้งไว้      150,000.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                      12,320.00    บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด                        8,900.00    บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                     3,420.00    บาท 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบรหิารทั่วไป  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสีนำ้เงินพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต ตั้งไว้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม           8,900.00 บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ         8,900.00 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสีน้ำเงินพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ชุด                    
เป็นเงิน 8,900 บาท (ตั้งจ่ายตามราคาท้องถ่ิน) เพื่อใช้สำหรับทำงานของตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญการ 

 

โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลตำบลกำแพง  

       ตั้งไว้      150,000.00    บาท 
 
 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                        3,420.00    บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด                        3,420.00    บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                           0.00    บาท 

โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ 



 

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี    ตั้งไว้       30,000.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                      30,000.00    บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด                      20,000.00    บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                   10,000.00    บาท 

โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้        10,000.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                        4,500.00    บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด                        1,780.00    บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                     2,720.00    บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบรหิารทั่วไป  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
จัดซื้อโต๊ะทำงานดีลล์ ขนาด 140 ซม.   ตั้งไว้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม         25,200.00 บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ       25,200.00 บาท 

 

- เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงาน   ขนาด 140 ซม. จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 12,600 บาท              
เป็นเงิน 25,200 บาท (ตั้ งจ่ายตามราคาท้อง ถ่ิน) เพื่ อใช้สำหรับนั่ งทำงานของห้องรอง
นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง 
 

โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้        10,000.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                        2,720.00    บาท 
 
 
งบประมาณที่ขอโอนลด                        2,600.00    บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                       120.00    บาท 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบรหิารทั่วไป  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 



 

จัดซื้อช้ันวางของอเนกประสงค์ 12 ช่อง จำนวน 1 ช้ัน ตั้งไว้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม           2,600.00 บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ         2,600.00 บาท 
 

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อช้ันวางของอเนกประสงค์ 12 ช่อง จำนวน 1 ช้ัน เป็นเงิน 2,600 บาท  (ตั้ง
จ่ายตามราคาท้องถ่ิน) เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์/วัสดุ/ครุภัณฑ์ ในห้องควบคุมเครื่องเสียงและระบบไฟฟ้า 
อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกำแพง 
 
โอนลด  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  ตั้งไว้   5,949,100.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ       3,738,250.00     บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด              5,000.00     บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ       3,733,250.00    บาท 
 
โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้        10,000.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                           120.00    บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด                           120.00    บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                           0.00    บาท 
 

โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริต 
ในองค์กรของเทศบาลตำบลกำแพง   ตั้งไว้        20,000.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                        9,880.00    บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด                        9,880.00    บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                           0.00    บาท 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  



 

งานบรหิารทั่วไป  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง 
       ตั้งไว้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม         15,000.00 บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ       15,000.00 บาท 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 15,000  บาท (จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563    
เพื่อใช้สำหรบังานประชาสมัพันธ์เทศบาลตำบลกำแพง) 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สสีำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือ ข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g,n) ได ้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 

 
 
 
 
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์              
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   ตั้งไว้      200,000.00  บาท 

  ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ        195,000.00  บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด           13,200.00  บาท 
หลังโอนลดครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ      181,800.00  บาท 



 

 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน   จำนวน 2  ตัว ๆ ละ 3,600 บาท ตั้งไว้               0.00  บาท 

  ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                 0.00  บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม                      7,200.00  บาท 
หลังโอนลดครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ           7,200.00  บาท 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว  (ตั้งจ่ายตามราคาท้องถ่ิน) เพื่อใช้ในห้องทำงาน
 ของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ 

 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต  จำนวน 1  ตัว    ตั้งไว้               0.00  บาท 

  ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                 0.00  บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม                      6,000.00  บาท 
หลังโอนลดครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ           6,000.00  บาท 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว  (ตั้งจ่ายตามราคาท้องถ่ิน) ใช้สำหรับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขฯ 

 
หน่วยงานกองการศึกษา 
 โอนลด 
 แผนงานการศึกษา 
 งบบุคลากร 
 ประเภทเงินเดือนฝ่ายประจำ  
 เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน       ตัง้ไว้  2,805,000 บาท 
 ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ              2,030,520 บาท 
 งบประมาณที่ขอโอนลด                             30,900 บาท 
 หลงัโอนลดครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ             1,999,620 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานการศึกษา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
  
 
 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์สำนักงาน  
 จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 3 ตัวๆละ 4,500 บาท  ตั้งไว้          0.00 บาท 
 ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ             0.00 บาท 
  งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม                    13,500 บาท 
 หลังโอนเพิ่มงบประมาณคงเหลือ          13,500  บาท 



 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก สำหรับปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 3 
 ตัว (จัดซื้อราคาตามท้องตลาด)  

 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 แผนงานการศึกษา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์สำนักงาน  
 จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัวๆละ 2,500 บาท     ตั้งไว้ 0.00 บาท 
 ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ             ๐.๐๐ บาท 
  งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม                    12,500 บาท 
 หลังโอนเพิ่มงบประมาณคงเหลือ           12,500 บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีท้ำงาน สำหรบัปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 5 
 ตัว (จัดซื้อราคาตามทอ้งตลาด)  
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
 แผนงานการศึกษา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์สำนักงาน  
 จัดซื้อช้ันวางเอกสารจำนวน 2 ตัวๆละ 1,800 บาท    ตั้งไว้         0.00 บาท 
 ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ            0.00 บาท 
  งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม                      3,600  บาท 
 หลังโอนเพิ่มงบประมาณคงเหลือ            3,600  บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ช้ันวางเอกสาร สำหรับวางเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 2 
 ตัว (จัดซื้อราคาตามท้องตลาด)  
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
 แผนงานการศึกษา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
  
 
  
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์สำนักงาน  
 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารจำนวน 4 ตัวๆละ 6,900 บาท    ตั้งไว้         0.00 บาท 
 ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ            0.00 บาท 
  งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม                       1,300 บาท 
 หลังโอนเพิ่มงบประมาณคงเหลือ             1,300  บาท 



 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร สำหรับวางเอกสารของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ตำบลกำแพง จำนวน 4 ตัว (จัดซื้อราคาตามท้องตลาด)   

โอนลด 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งบดำเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง        ตั้งไว้  25,000 บาท 
 ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ               20,000 บาท 
 งบประมาณที่ขอโอนลด               18,700 บาท 
 หลงัโอนลดครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ      1,300 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
 แผนงานการศึกษา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์สำนักงาน  
 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ตัวๆละ 3,900 บาท    ตั้งไว้ 0.00 บาท 
 ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ              0.00 บาท 
  งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม                       3,900 บาท 
 หลังโอนเพิ่มงบประมาณคงเหลือ              3,900 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับวางคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง 
 จำนวน 1 ตัว (จัดซื้อราคาตามท้องตลาด)          

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานการศึกษา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์สำนักงาน  
 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 2 ตัวๆละ 4,900 บาท    ตั้งไว้          0.00 บาท 
 ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ             0.00 บาท 
   
 
  
 งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม             9,800 บาท 
 หลังโอนเพิ่มงบประมาณคงเหลือ                 9,800 บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีส้ำนักงาน สำหรับปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 2 
 ตัว (จัดซื้อราคาตามทอ้งตลาด)                

โอนตัง้จ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานการศึกษา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  



 

 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ  ขนาด 800VA 
 จำนวน 2 เครื่อง                  ตั้งไว้         0.00 บาท 
 ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ            0.00 บาท 
  งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม             5,000 บาท 
 หลังโอนเพิ่มงบประมาณคงเหลือ             5,000 บาท 
 - ตัง้จ่าย(เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดอืนธันวาคม 2564)      ใช้
 สำหรับใช้งานสำรองไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 2 เครื่อง  

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

  - มีกำลงัไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 โอนลด 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งบดำเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
 โครงการจัดงานเมาลิดกลางกำแพง        ตั้งไว้  20,000 บาท 
 ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ              20,000 บาท 
 งบประมาณที่ขอโอนลด               20,000 บาท 
 หลงัโอนลดครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ           0 บาท 

 โอนลด 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งบดำเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ      ตั้งไว้  20,000 บาท 
 ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ               20,000 บาท 
  
 
 
 
  
 งบประมาณที่ขอโอนลด        6,300 บาท 
 หลงัโอนลดครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ              13,700 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
 แผนงานการศึกษา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์    



 

 ครุภัณฑ์สำนักงาน  
 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารจำนวน 4 ตัวๆละ 6,900 บาท    ตั้งไว้    0.00 บาท 
 ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ       0.00 บาท 
 งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม                    26,300  บาท 
 หลังโอนเพิ่มงบประมาณคงเหลือ           26,300  บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร สำหรับวางเอกสารของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
 ตำบลกำแพง จำนวน 4 ตัว (จัดซื้อราคาตามท้องตลาด) 

โอนลด 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งบดำเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง        ตั้งไว้  25,000 บาท 
 ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ       1,300 บาท 
 งบประมาณที่ขอโอนลด        1,300 บาท 
 หลงัโอนลดครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ            0 บาท 

 โอนลด 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งบดำเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ      ตั้งไว้  20,000 บาท 
 ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ              13,700 บาท 
 งบประมาณที่ขอโอนลด               13,700 บาท 
 หลงัโอนลดครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ           0 บาท              

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานการศึกษา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
  
 
 
 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV แบบ  Smart TV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้   0.00 บาท 
 ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ            0.00 บาท 
  งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม            15,000 บาท  
 หลังโอนเพิ่มงบประมาณคงเหลือ           15,000 บาท 
 - สำหรับติดตั้งในห้องเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอน และข้อมูล
 ข่าวสารต่างๆ (จัดซื้อตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564) ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 



 

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และโอนงบประมาณเพ่ิม  ตามรายการดังนี้ 
 หน่วยงานสำนักปลัด 

รายละเอียดคำช้ีแจงงบประมาณเดิม 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1  
  เครื่อง  ตั้งไว้ 21,000 บาท  

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

1) ขนาดทีก่ำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น  

ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา

แล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาการจัดซื้ อเครื่องปรับอากาศที่ มี ค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว  

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) ชนิดแบบแขวน พร้อม
  ติดตั้ง ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับห้องทำงานของรองปลัดเทศบาลตำบล
  กำแพง (ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563) 
 

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาด 13,000 บีทียู            
  จำนวน 1 เครือ่ง  ตั้งไว้ 23,500 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ชนิดแบบแขวน พร้อม
  ติดตั้ง ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับห้องทำงานของรองปลัดเทศบาลตำบล
  กำแพง (ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 

 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น  

ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  



 

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา

แล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่ มี ค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว  

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
งบบุคลากร ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง     ตั้งไว้      100,000.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                       39,080.00    บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด                         2,500.00    บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ                    36,580.00    บาท 

 

โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ชนิดแบบแขวน พร้อมติดตั้ง  
ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง   ตั้งไว้    21,000.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ        21,000.00 บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม           2,500.00 บาท 
หลังโอนเพิ่มครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ       23,500.00 บาท 

 
  
  
 หน่วยงานกองคลัง 

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (เดิม) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบรหิารงานคลงั 
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว  
จำนวน  1  เครื่อง  ตั้งไว้   22,000 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดง   



 

  ภาพไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จำนวน  1  เครื่อง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง   (ตั้งจ่ายตาม
ราคาท้องถ่ิน)  

 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 – core)  โดยมี 
             ความเร็วสัญญาณนาฬิกา  พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่ม 
             สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
             จำนวน 1 หน่วย 
 -  หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหน่วยความจำแบบ  Cache  Memory  รวมใน 

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

    1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ  ขนาด 
                                             ไม่น้อยกว่า  2 GB  หรือ 

2.  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง      
    แบบ  Graphics 
3.  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ 
     หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB 
* เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 
-  มีหน่วยความจำหลัก  (RAM)  ชนดิ  DDR4  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า   
   4 GB 
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า   
   1TB  หรือชนิด  Solid  State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  250  GB   
    จำนวน  1 หน่วย 
-  มี  DVD – RW  หรือดีกว่า  จำนวน  1  หน่วย 
-  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  แบบ   
   10/100//1000  BASE-T  หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0  หรือดีกว่าไมน่้อยกว่า 3 ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
 
 
 
-  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้  จำนวน  1  หน่วย 

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบรหิารงานคลงั 
งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19  นิว้ จำนวน  1  

    เครื่อง  ตัง้ไว้    22,000  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   (สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดง   



 

   ภาพไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จำนวน  1  เครื่อง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง  (ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องถ่ิน)  
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   -  มีหน่วยงานประมวลผล (CPU)  ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ  12 แกน 
                                  เสมือน (12 Thread)  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ 
                                  ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo  Boost  หรือ Max Boost)  โดยมี 
                                  ความเร็วสัญญาณสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.2 GHz  จำนวน  1  หน่วย 
   -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจำแบบ  Cache  Memory)  รวมใน 
                                  ระดบั (Level)  เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB    
   -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่าใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า   

   ดังนี ้
 1.  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ   
               ขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB  หรือ 
 2.  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง   
              แบบ Geaphics  Peocessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน                 
              การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  หรือ 
 3.  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ 
               หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB 

* เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม  
 2564  ประกาศ ณ วันที่ 30  ธันวาคม  2564 

-  มีหน่วยความจำหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า   
   8 GB 
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า   
   1TB  หรือชนิด  Solid  State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  250  GB   
    จำนวน  1 หน่วย 
-  มี  DVD – RW  หรือดีกว่า  จำนวน  1  หน่วย 
-  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  แบบ   
   10/100//1000  BASE-T  หรือดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0  หรือดีกว่าไมน่้อยกว่า 3 ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จำนวน  1  หน่วย 

 
 
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม 
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 

18,000 บีทียู  จำนวน  27,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ  

แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ตดิต้ังในห้องทำงานกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
เทศบาลตำบลกำแพง ทดแทนของเก่าที่ชำรุด 

- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 



 

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณใหม่ 
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 

18,000 บีทียู   จำนวน  27,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ  

แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ติดตั้งในห้องทำงานกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
เทศบาลตำบลกำแพง ทดแทนของเก่าที่ชำรุด 

- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์              
ครุภัณฑ์สำนักงาน  
จัดซื้อเครื่องปรบัอากาศจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง        ตั้งไว้  27,800.00  บาท 

  ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ         27,800.00  บาท 
งบประมาณที่ขอโอนลด              600.00  บาท 
หลังโอนลดครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ        27,200.00  บาท 

 
 

โอนเพ่ิม 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์              
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   ตั้งไว้      200,000.00  บาท 

  ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ        181,800.00  บาท 
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม               600.00  บาท 
หลังโอนลดครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ       181,200.00  บาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลกำแพงพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติต่อไป 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีมากครับ  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  มีสมาชิกท่าน

ใดจะอภิปรายขอเชิญครบั ขอเชิญท่านยมูะคาน  ฮัมดาหลี ครับ 
 
 

นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ฝ่ายบริหารทุกท่าน เจ้าหน้าที่เทศบาลรวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาว
เทศบาลทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน ทุกท่านครับ กระผมนายยูมะคาน ฮัมดาหลี    
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 
ท่านประธานที่เคารพตามที่ผมดูรายละเอียดของนายกเทศมนตรี เรื่องขออนุมัติใช้งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เป็นธรรมดาครับของระบบการบริหารแผ่นดิน
จะต้องมีการแก้ไขขอปรับลด โอนเพิ่มงบประมาณ ด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง เช่นราคาสินค้ามันไม่ตรงกับการปรับลด
การเพิ่มขึ้น หรือลดลงของราคากลาง ค่าแรงงาน พวกนี้มันอาจจะปรับข้ึนตามสถานการณ์ไป ทำให้เกิดราคาสินค้า
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพครับ ผมมาศึกษาดูแล้วในการขอประมาณจากสภาฯ แห่งนี้ สมควรอย่างยิ่งครับท่าน
ประธาน ตามที่ได้เสนอมาครับ ผมขอเวลาอีกนิดนึงครับ ครับท่านประธาน ซึ่งเรื่องที่ผมจะพูด เกี่ยวกับงบประมาณ
ครุภัณฑ์ คือ กล้องดิจิทัล ซึ่งเทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ผมคิดว่ากล้องดิจิทัลมีความจำเป็นต่อเทศบาลของเรา 
 
 
 



 

 
เนื่องจากเทศบาลจะมกีิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งการถ่ายภาพกิจกรรมส่วนใหญท่างเจ้าหน้าที่จะใช้โทรศัพท์มือถือใน
การเก็บภาพ ผมถามว่าใช้ได้ไหมครับ ใช้ได้ครับ แต่การซูม การจับภาพต่างๆ ในระยะไกล ระยะใกล้ คุณภาพของ
ภาพที่ออกมาจะแตกต่างกันครับ ผมจึงขอให้ทางฝ่ายที่รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดซื้อกล้องดิจิทัล ให้แล้วเสร็จลุล่วง
ด้วยนะครับ เพราะว่าเราต้องใช้ในการเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลอีกมากมายครับ ขอบคุณครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักด์ิ  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอบคุณ ท่านยูมะคาน  ฮัมดาหลี ครับ  สำหรับคำถามที่ท่านยูมะคาน ฯ ได้ถามเมื่อสักครู่นี้ ผมจะให้
ผู้บริหารตอบในช่วงท้ายนะครับ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอแนะอะไรบ้างครับ  เชิญครับ /เชิญคุณ
เล็ก  ชูสกุล ครับ 
 
นายเล็ก  ชูสกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
 - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เมื่อสักครู่นี้ การแถลงญัตติของท่าน    
รองนายกเทศมนตรี เป็นไปด้วยความคล่องแคล่ว และด้วยความคล่องตัวของท่านรอง ฯ ที่ได้ช้ีแจงรายละเอียด    
ของงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งกระผมเองก็เห็นด้วยกับญัตติที่จะขออนุมัติผ่านสภาฯ แตก่ระผมต้อง     
ขออนุญาตเอ่ยนามของท่านรองสุวัฒน์ ฯ ซึ่งไดก้ล่าวขอบคุณพี่น้อง ที่ฟังเสียงตามสายอยู่ขณะนี้ กระผมขอถามท่าน
ประธานว่าเสียงตามสายของเทศบาลขณะนี้ ได้เปิดใช้หรือไม่ ครับท่านประธาน 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 - เรียนท่านเล็ก ชูสกุล ครับ กระผมเองก็เพิ่งทราบว่าเสียงตามสายของเทศบาล มีปัญหาต้องขออภัยพี่น้อง
ประชาชนทุกท่าน และเพื่อนสมาชิกฯ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ ครับขอเชิญท่านเล็ก ชูสกุล ได้อภิปรายต่อครับ 
 
นายเล็ก  ชูสกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
 - ขอบคุณครับท่านประธาน ท่านประธานที่เคราพ เมื่อสักครู่นี้  ได้รับฟังการแถลงญัตติของท่านรอง
นายกเทศมนตรี และด้วยความคล่องตัวของท่านรอง ฯ ซึ่งได้ช้ีแจงรายละเอียดของงบประมาณเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ซึ่งกระผมเองก็เห็นด้วยกับญัตติที่จะขออนุมัติผ่านสภาฯ กระผมใคร่ขออนุญาตผู้บริหาร ผ่านท่าน
ประธานสภา ในเรื่องที่ผมเคยกล่าวมาบ่อยๆ คือ เรื่องที่ 1 คือเรื่องของขยะมูลฝอย ผมคิดอย่างนี้ครับท่าน เฉพาะ
ชุมชนรอบในก่อนที่ทางเทศบาลได้มีการบรหิารอย่างเต็มรปูแบบทั้งนอกทั้งใน ผมมีความรู้สึกว่าสะอาดน่ามอง เพราะ
เทศบาลของเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน และเรียบร้อยข้ึนตั้งเยอะครับท่านประธาน  แต่สำหรับแนวคิดของผมคือ
อยากให้มีการเพิ่มถังขยะรอบในที่ยังขาดเหลือเพราะชุมชนในเขตเทศบาลของเราได้มีคนเข้ามาอาศัยอย่างหนาแน่น 
และถังขยะแต่ละวัน ก็น่าสักเกตว่าในอนาคตน่าจะเยอะ ซึ่งไม่เป็นปัญหาเฉพาะของเทศบาล แต่เป็นปัญหาทั่วโลก
เลยทีเดียว ดังนัน้ สำหรับความคิดของผม คือการเพิ่มถังขยะในชุมชนครับ เรื่องที่ 2 คือเรื่องของปัญหาสุนัขจรจัด 
ซึ่งปัจจุบันจะมี เพิ่ มข้ึนมาเรื่อย ๆ ที่สำคัญสุนัขจะไล่กัดพี่น้อง เด็กๆ  บางคนก็โดนกัด บางคนก็ไม่ โดนกัด          
เรื่องที่  3 ปัญหาคูระบายน้ำ นี่กจ็ะย่างเข้าหน้าฝนอีกไม่กี่เดอืนข้างหน้า กระผมขอฝากท่านประธานไปยังฝา่ยบรหิาร
ให้ช่วยดูแลหน่อยครับ  เรื่องที่ 4 กระผมคิดว่าน่าจะนำเอาตลาดนัดวันเสาร์เข้ามาพิจารณา จากการได้ติดตาม
ข่าวสารในปัจจุบันไม่กี่วันมานี้ ว่าวันที่ 1 มีนาคม จะมีการเปิดด่านให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยว และขณะเดียวกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะเช้ือโอมิครอน 
จะไม่ลงปอด อาการมีเพียงแค่ไอ เจ็บคอเท่านั้น และโรคดังกล่าวจะอยู่ร่วมกันกับเราไปอีกนานครับท่านประธาน  
ขอบคุณครับ 
 
 
 



 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอบคุณ คุณเล็ก ชูสกุล ครบั ที่ได้นำเสนอเรื่องต่าง ๆ จำนวน 4 เรื่องนะครบั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางถัง
ขยะรอบนอกชุมชน เรื่องขยะมลูฝอย เรื่องสุนัขจรจัด และเรื่องการนำตลาดนัดวันเสารม์าพิจารณาอีกครัง้ ซึ่งเหล่านี้ 
กระผมจะให้ทางฝ่ายบรหิารตอบในช่วงหลังจากทีส่มาชิกสภาได้มีการอภิปรายกันเสรจ็แล้วนะครับ  มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปราย หรือเสนอแนะอะไรบ้างครับ  เชิญครบั  หากไม่มีกระผมขอเชิญท่านรองสุวัฒน์ ฮมัดาหลี รองนายกเทศมนตรี 
ได้ตอบซกัถามของท่านยูมะคาน ฯ และท่านเล็กฯ ครบั ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ครบั 
 
นายสุวัฒน์  ฮัมดาหลี รองนายกเทศมนตร ี
 -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายสุวัฒน์  ฮัมดาหลี รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง กระผมขอตอบ
คำถามของท่านเล็ก ชูสกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  ครับสำหรับเรื่องขยะมูลฝอย เรื่องนี้เป็นปัญหาหลักของ          
ทีมนโยบายอยู่แล้วครับและจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้พร้อม ๆ กับเรื่องสุนัขจรจัด ที่ผ่านมาฝ่ายบริหาร พยายามจะ
เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย ซึ่งตอนนี้จะพบปัญหามากที่สุด คือ คนนอกเทศบาลนำขยะ
มาทิ้งในเขตเทศบาล การทิ้งขยะของเขาคือจะนำมาวางไว้ใกล้กับถังขยะไม่ทิ้ งลงถัง ทำให้ขยะเกลื่อนไปหมด 
กลายเป็นภาระของเทศบาล ผมจึงอยากจะขอฝากทุกท่านหากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ขอให้ช่วยกันตักเตือน 
หรือไม่ก็อาจจะโทรแจง้ให้ทางเทศบาลได้รับทราบก็ได้ครับ เพื่อจะได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขต่อไป และจากกรณีเช่นน้ี
ทำให้ปัญหาเรื่องสุนัขจรจัด ตามมาเช่นกัน คือสุนัขจะรื้อคุ้ยขยะที่วางนอกถังขยะครับ ดังนั้น ผมเองก็ได้เข้าไป
ปรึกษากับท่านนายกฯ ว่าจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ีอย่างไร ซึ่งกระผมขอเรียนว่าหากผมพบเห็นผมก็จะเข้าไปคุย
ทำความเข้าใจหรือไม่เราก็เรียกมาตกลงกันเลย ว่าหากมาทิ้งขยะในเขตเทศบาล ท่านก็ต้องมีการชำระค่าใช้จ่าย 
อย่างนี้เป็นต้นครับ ดังนั้น สำหรับปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยและเรื่องสุนัขจรจร นั้น จะเป็นเรื่องที่ต้องทำและแก้ไข
ควบคู่กันไป สำหรับปัญหาสุนัขจรจัด ตอนน้ี ทางสำนักงานปศุสัตว์เอง ก็ได้มาแก้ปัญด้วยการทำการทำหมันให้สุนัข 
ซึ่งทำครั้งหนึ่งก็ทำได้แค่จำนวน 30 ตัว ผมคิดว่าไม่สมดุลกับปริมาณสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลของเราครับ สำหรับ
ระยะเวลา 1 ปี ที่ทีมบริหารได้เข้ามาพยายามจะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ แต่สืบเนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดของโรค   
โควิด-19 ในพื้นที่ของเราและประชาชนก็ได้รับผลกระทบแบบวงกว้าง จึงทำให้งานต่างๆที่ทีมบริหารได้วางแผนจะ
ดำเนินการ ไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุนัขจรจัด โดยจะจับสุนัขฯ มาขัง ก็ต้องชะงักไว้ก่อน ทางบริหารก็จะรับคำเสนอ
ของท่านเล็ก ชูสกุล มาพิจารณานะครับ ในส่วนของคูระบายน้ำ ตอนนี้ก็ได้ดำเนินการลอกคูระบายน้ำ โดยได้ให้
คนงานดำเนินการนะครับ แต่ว่าในปีนี้ฝนจะมาเร็ว โดยเฉพาะ 2-3 วันที่ผ่านมา จะมีมรสุมทั้งในและนอกจังหวัด
ใกล้เคียงก็ประสบปัญหาน้ำท่วม เช่นกัน แต่เรามองปัญหาหลายๆเรื่องและมีความคิดที่ได้วางไว้แล้วด้วยว่า หากช่วง
หน้าฝนจะพยายามทำให้ทัน ทั้งนี้ ผมก็ไม่ได้นำเรื่องการระบาดโรคโควิด-19 มาเป็นข้ออ้าง นะครับ ทีมบริหารก็จะ
พยายามทำงานควบคู่กันไปให้ทันครับ แต่สำหรับในการทำงานก็เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จลุล่วง
ทั้งร้อยเปอร์เซ็นนะครับ บางงานความสำเร็จจะเกิดข้ึนเพียง 50  เปอร์เซ็นก็ได้นะครับ ท่านประธาน ขอบคุณครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอขอบคุณท่านสุวัฒน์  ฮัมดาหลี รองนายกเทศมนตรี ครบั ที่ได้ตอบคำถามของท่านเลก็ ชูสกุล นะครบั  
/ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรอืเสนอแนะอะไรอีกบ้าง ขอเชิญครับ.........เชิญนะครบั  มีไหมครบั.......................  
ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย   ลำดับต่อไปกระผม ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
เห็นชอบญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ      
สำนักปลัด  กองคลัง กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษาโปรดยกมือครับ สมาชิกสภาฯ เห็นชอบจำนวน 8 คน     
ไม่เห็นชอบจำนวน - คน   งดออกเสียง - คน 
  
 
 



 

-  เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลกำแพง มีมติเห็นชอบญตัติขออนุมัต ิโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนประมาณตัง้จ่าย
รายการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ สำนักปลัด  กองคลัง กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษา ครับ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  ญัตตอ่ืิน ๆ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ ์ประธานสภาเทศบาล 
 - สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรอืนำปรึกษาในที่ประชุมแหง่นีบ้้างครบั ขอเชิญครบั  ขอเชิญท่านบสูามะ 
มานะกล้า สมาชิกสภาฯ ครับ  
 
นายบสูามะ  มานะกลา้ สมาชิกสภาเทศบาล  
 - เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิก ที่เคารพครับ กระผมมี 1 เรื่อง ครับ ซึ่งประชาชนได้ฝากกระผม ช่วย
นำเรียนฝากท่านประธานสภา นำเรียนไปยังผู้บริหารด้วยนะครับ คือ อยากให้ท่านสุวัฒน์ ฮัมดาหลี ซึ่งได้รับผิดชอบ
ดูแลงานกองสาธารณสุข ฯ ในเรื่องการดูแลความสะอาด 2 ข้างทาง บริเวณเข่ือนกั้นตลิ่ง ขณะนี้ความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้สึกว่าจะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งข้ึนนะครับ ผมขอบคุณท่านและทีมงานไว้ ณ ที่นี้ด้ วย      
นะครับ ท่านครับ ในความเป็นระเบียบ ความสะอาดจะมีบ้างที่ไม่เข้ารูปเข้ารอย ตอนนี้มีต้นไม้ 2 ข้างทาง         
ได้มาปกคลุม และที่ตั้งถังขยะพี่น้องได้ฝากให้ท่านช่วยลงพื้นที่เพื่อดวู่ามีต้นไม้ได้ข้ึนมาปกคลุม 2 ข้างทาง และช่วย
ตัดต้นไม้ทางเข้าหมู่บ้านให้ด้วยนะครับ เพื่อจะดูสะอาดมากยิ่งข้ึน ขอบคุณครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ ์ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอบคุณท่านบูสามะ ที่ได้เสนอ ขอฝากไปยังฝ่ายบริหารด้วยนะครับ มสีมาชิกฯท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีก
บา้งไหมครับ ขอเชิญครับ  หากไม่มีท่านใดเสนอแล้ว สำหรับวันน้ีการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง ได้ดำเนินการ
มาจนครบทุกระเบยีบวาระการประชุมต่าง ๆ  แล้ว กระผมขอขอบคุณรองนายกเทศมนตร ีเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เลขานุการสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนผู้เข้าร่วม
รับฟังการประชุม และประชาชนที่รับฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน   ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ    
ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  สำหรับวันน้ีกระผมขอปิดการประชุม   ครับ 

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

 
ปิดประชมุเวลา  10.45 น. 
 
 
 

 
                                                               (ลงช่ือ)     เลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                       (นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์) 
                                      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำแพง 

 
 
 
 
 



 

 
วันที่  22   มีนาคม  2565   เวลา  09.30  น. 
 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ แล้ว  สาระสำคัญถูกต้อง 
 
   (ลงช่ือ)     ยูมะคาน  ฮัมดาหล ี ประธานกรรมการ 
                                         (นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี) 
 

 (ลงช่ือ)      รมหลี  หลีหมาด กรรมการ 
                                          (นายรมหลี  หลหีมาด) 
  

 (ลงช่ือ)    ธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศม ี กรรมการ 
                                       (นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศม)ี 
 
 
สภาเทศบาลตำบลกำแพง ได้มีมตเิห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1  
ประจำปี 2565 เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565        
 
 
     (ลงช่ือ)      นพดล  พงศ์รัตนศักดิ ์          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 (นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ)์ 
                                                            ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


