
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจำปี 2565 

วันที่  6 มิถุนายน 2565   เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลกำแพง 

************************************ 
 
ผู้มาประชุม                 เริ่มประชุม  09.30  น. 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนพดล พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาฯ 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 น.ส.ธญัญ์วรรณ ฐิติกุลรัศมี สมาชิกสภาเทศบาล ธัญญ์วรรณ ฐิติกุลรัศมี  
11 นายรอเต็น หยีราเหม สมาชิกสภาเทศบาล รอเต็น หยีราเหม  
12 นายอับดุลอาหลี รอดเสน สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลอาหลี รอดเสน  
13 นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาฯ เลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์  
 
ผู้ไม่มาประชมุ 
-ไม่มี- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรี วิชิต แซ่ลิ่ม  
2 นายสุวัฒน์ ฮัมดาหลี รองนายกเทศมนตรี สุวัฒน ์ ฮัมดาหลี  
3 นางวราภรณ์ ประพรหม รองนายกเทศมนตรี วราภรณ์ ประพรหม  
4 นายอิมรอน หรันหลัง เลขานุการนายกเทศมนตรี อิมรอน หรันหลัง  
5 นายสารัส หัสมา ท่ีปรกึษานายกเทศมนตรี สารัส หัสมา  
6 นายกูดนัย ราเหม รองปลัด กูดนัย ราเหม  
7 นางสาวสุพัตรา ทองฉาย หัวหน้าสำนักปลัด สุพัตรา ทองฉาย  
8 นางสุวรรณา ชำนาญนา ผอ.กองคลัง สุวรรณา ชำนาญนา  
9 นายพิทักษ์ณรงค์ ศรีคำแท้ ผอ.กองช่าง พิทักษ์ณรงค ์ ศรีคำแท้  
10 นางสาวจุฑาพร กาสเส็น รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ จุฑาพร กาสเส็น  
11 นางสาวรุจิรา มะรูตี รก.ผอ.กองการศึกษา รุจิรา มะรูตี  
12 นางปัทมา แก้วภักดี ผจก.สถานธนานุบาลฯ ปัทมา แก้วภักดี  
13 นายสุกรี โส๊ะนุ้ย นักวิชาการสุขาภิบาลฯ สุกรี โส๊ะนุ้ย  
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 เมื่อถึงเวลา 09.30 น.  นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อสมาชิกสภาผู้
มาประชุม ฯ ครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม 
 
นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาฯ 
 -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ    
สมัยที่สอง  ครั้งที่  1  ประจำปี 2565  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลทำหน้าที่และดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม  ครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รตันศกัดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับ (เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 -  ขอเชิญทุกท่านนั่งลงครับ 
 -  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน
ราชการ  ประชาชนผู้เข้าร่วมฟังการประชุม ณ ที่นี้  และประชาชนที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน  วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565  บัดนี้  สมาชิกได้มาครบองค์
ประชุมแล้ว  ต่อไปกระผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -    วันนี้ ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

-  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งท่ี 1  ประจำปี 2565   เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565   ขอเชิญท่านเลขานุการชี้แจงระเบียบครับ 
 
นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาเทศบาล 
 -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบ  แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้น
อย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภา
ท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 
 การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่นรายงานการประชุมสภา
ท้องถิ่น ทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาป ระชุม  ลาประชุม และขาดประชุม              
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ สำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
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ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วย
วาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ   

ข้อ 34  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงาน
การประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน  ครับ 

 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาครับ  ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล สรุปผลการ

ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญคุณธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  ครับ 
 

นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ดิฉัน นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล      
ขอสรุปผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
กำแพง  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติให้ 
 1.  นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี เป็นประธานกรรมการ 
 2.  นายรมหลี  หลีหมาด  เป็นกรรมการ 
 3.  นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

 

-  จากการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้  ปรากฏว่าถูกต้อง
ครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ จึงได้เสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าว มาเพ่ือ
พิจารณารับรองต่อไปค่ะ 
 

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

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2565  มีจำนวน  27 หน้า  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ดูพร้อมกันนะครับ หน้า 1 รายชื่อผู้มา
ประชุม  ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  หน้า 2 วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  หน้า 2 -4 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฯ หน้าที่  4 เรื่องด่วน  เรื่องเพ่ือทราบ หน้า 4-5 
เรื่องเพ่ือพิจารณา กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก
ของปี 2566 หน้า   5-26 ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ และ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัด กองคลัง กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษา  หน้าที่ 26 ญัตติอ่ืนๆ  หน้าที่ 27 
รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ ลำดับต่อไป  จึงขอให้มีการรับรองรายงานการประชุมสภ า
เทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ /ตามท่ีท่านเลขานุการฯได้นำตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล      
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ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขคำพูดของตนเองบ้างครับ...... เชิญนะครับ..........ถ้าไม่มีสมาชิก
ท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขคำพูดของตนเอง กระผมขอมตินะครับ สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โปรดยก
มือครับ 
 -  สมาชิกสภาเทศบาลรับรองจำนวน 11  คน   ไม่รับรอง จำนวน  -  คน   งดออกเสียง  1  คน     
 -  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องด่วน 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1    ญัตติขอความเห็นชอบสมทบงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์กำจัดขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  และขอความเห็นชอบให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในกลุ่ม Cluster ที่ 2 ของจังหวัดสตูล ร่วมทิ้งขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

-  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ ครับ 
 
นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาฯ 

-  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 39 กำหนดให้
สำนักนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือ
รับการอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน โดยตั้งเป็นรายจ่ายประจำปีของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล จึงได้ส่งหนังสือ ที่ สต 0014.2/ว152 
ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ
แผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  แจ้งความประสงค์ขอรับเงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์การจัดทำ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พ.ศ. 2567 และแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อม
เอกสารประกอบในการพิจารณาของบประมาณ 
 
 



 

-5- 
 

 หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ส่วนที่ 2 การจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการก่อสร้างหรือดำเนินการ 
เพ่ือให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม ข้อ 2.2 การก่อสร้างหรือดำเนินการเพ่ือให้มีระบบ
กำจัดของเสียรวม เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาของบประมาณจะต้องมีเอกสารยืนยันการสมทบงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการที่ได้รับจัดสรร 
ครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครบั  ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 
 
 

นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรี 
-  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

และพ่อแม่พ่ีน้องที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้านในขณะนี้ กระผม นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง  
ขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรี  ญัตติขอความเห็นชอบสมทบงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในศูนย์
กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  และขอความเห็นชอบให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่ม Cluster ที่ 2 ของจังหวัดสตูล ร่วมทิ้งขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  ต่อสภาเทศบาลตำบลกำแพง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 39 กำหนดให้สำนัก
นโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือรับ
การอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน โดยตั้งเป็นรายจ่ายประจำปีของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ส่วนที่ 2 การจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการก่อสร้างหรือดำเนินการ
เพ่ือให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม ข้อ 2.2 การก่อสร้างหรือดำเนินการเพ่ือให้มีระบบ
กำจัดของเสียรวม เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาของบประมาณจะต้องมีเอกสารยืนยันการสมทบงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการที่ได้รับจัดสรร 
 
เหตุผล 

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลกำแพง ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์เพ่ือ  ใช้งานที่ศูนย์
กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 มีอายุการใช้งานกว่า 6 ปี ซึ่งทำให้ครุภัณฑ์  ต่าง ๆ ที่ใช้งานมี
การเสื่อมสภาพและชำรุด ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง จึงจำเป็นต้องหาครุภัณฑ์มา
ทดแทน เพ่ือให้การทำงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ทำงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

ประกอบกับ หนงัสือ สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ที่ สต 0014.2/ว
152 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  แจ้งใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ 
 



 

-6- 
 

แผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  แจ้งความประสงค์ขอรับเงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์การจัดทำ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พ.ศ. 2567 และแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อม
เอกสารประกอบในการพิจารณาของบประมาณ 

เทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดทำข้อเสนอโครงการขออุดหนุนงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพือ่การจัดการ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล สำหรับการก่อสร้างหรือดำเนินการเพ่ือให้มีระบบกำจัดในระบบของเสียรวม 
(ประเภทครุภัณฑ์) วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ  29,644,000.00  บาท  โดยรวบรวมเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณาคำของบประมาณ ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบ (checklist) แบบฟอร์มที่ 5 สำหรับ
โครงการก่อสร้างหรือดำเนินการเพ่ือให้มีระบบกำจัดของเสียรวม (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ใช้ในระบบ) แล้ว 
แต่ไม่ครบถ้วน เนื่องจากขาดหนังสือยืนยันการสมทบงบประมาณ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงิน
งบประมาณทีข่อ ซ่ึงต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกำแพง และเพ่ือให้การจัดทำคำของบประมาณ
โครงการเป็นไปตามข้อกำหนด มีความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาของบประมาณ จึงขอ
ความเห็นชอบสมทบงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาล
ตำบลกำแพง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขอความเห็นชอบให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่ม Cluster ที่ 
2 ของจังหวัดสตูล ร่วมทิ้งขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัด
สตูล จากสภาเทศบาลตำบลกำแพง 
 

จงึเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลกำแพงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีมากครับ  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายหรือเสนอแนะ      

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะ ขอเชิญครับ  เชิญคุณยูมะคาน  ฮัมดาหลี ครับ 
 
นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง และประชาชนที่รับฟังเสียงตาม
สายทุกท่าน กระผมนายยูมะคาน  ฮัมดาหลี สมาชิกสภาเทศบาล วันนี้เป็นนการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ท่านประธานที่เคารพ ญัตติขอความเห็นชอบสมทบงบประมาณ 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง ปีงบประมาณ 2567 
และขอความเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster ที ่ 2 จังหวัดสตูล ร่วมทิ้งขยะในศูนย์กำจดั
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของเทศบาลตำบลกำแพง ท่านประธานที่เคารพ  เทศบาลตำบลกำแพง จัดตั้งศูนย์
กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร Cluster ที ่2 จังหวัดสตูล มีพ้ืนที ่จำนวนทั้งสิน้ 77 ไร่ 1งาน ตั้งอยู่ ม.8 บ้านนาพญา 
ต.ละงู อ.ละง จ.สตูล เมื่อปี พ.ศ.2549 ได้ทำการศึกษาความเหมาะสม (FeasibilityStudy) และออกแบบเบื้องต้น
เพ่ือการก่อสร้าง (Conceptual Desing) ระบบจัดการขยะมูลฝอย และทำการศึกษาออกแบบรายละเอียดศูนย์
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเพ่ือของบประมาณเงินอุดหนุนจากสำนักนโยบายและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับ
จังหวัด งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 198,650,000 บาท โดยได้รับเงินจากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรและธรรมชาติ เป็นเงิน 178,785,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมทบ เป็นเงิน 9,932,500 
บาท เทศบาลตำบลกำแพงสมทบ เป็นเงิน 9,932,500 บาท เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 แล้วเสร็จ
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำบริการสาธารณะ ด้านการจัดการขยะ 
 



 

-7- 
 

มูลฝอยของศูนย์กำจัดรยะมูลฝอยแบบครบวงจร ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 23 แห่ง 
หน่วยงานรัฐจำนวน 5 แห่ง และเอกชนจำนวน 2 แห่ง ปญัหาของขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาระดับโลก 
ตอนนี้ทางรัฐบาลของเรายัง ได้ยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติอีกด้วยครับ และเรามขียะมูลฝอยที่ส่งมายังศูนย์กำจัดฯ 
ทางเทศบาลของเรา โดยเฉลี่ยปี 2564 ที่ผ่านมา เฉลี่ยวันละ 43.36 ตัน รวมทั้งปีงบประมาณ เรามีขยะมูลฝอยเข้า
มาท่ีศูนยฯ์ เทศบาล จำนวน 15,827ตนั/ป ี โดยระหว่างปี 2563-2564 เรามีหน่วยงานที่ทำ MOU กับศูนย์กำจัด
ขยะของเทศบาลเรา 30 แห่ง ด้วยเหตุและผล ตามเอกสารการพิจารณาเสนอโครงการของงบประมาณ กระผมใน
ฐานะสมาชิกสภา เห็นด้วยกับทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดทำข้อเสนอ
โครงการเพื่อของบอุดหนุนงบประมาณปี 2567 ภายใต้แผนปฏิบัติการ จัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลกำแพงของเรา วงเงินงบประมาณ 
ทั้งหมด 29,644,000 บาท โดยเทศบาลของเรา สมทบเงิน10% ของวงเงินโครงการนี้ คิดเป็นเงินสมทบ 
2,964,400 บาท ครับท่านประธาน โดยโครงการนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภานี้แห่งนี้ก่อนครับ ท่านประธาน
ครับ ผมไดดู้รายละเอียดของโครงการทั้งหมดนี้แล้ว ผมเห็นชอบด้วยกับโครงการนี้ เพราะสภาพความเป็นจริงแล้ว
ทีผ่มได้เห็นและได้ศึกษามานั้น ครุภัณฑ์ที่ใช้ดำเนินการอยู่ในตอนนี้ ประกอบด้วย รถตักล้อยาง 1 คัน รถแบบเทท้าย 
2 คัน รถแทรกตอร์ตีนตะขาบ1คัน รถขุดตีนตะขาบ 1 คัน และรถตักหน้า ซึ่งได้ใช้งานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ป ี       
มีสภาพทรุดโทรมและสึกหรอ ไม่คุ้มค่ากับการไปซ่อมแซม ถ้าช่อมแชมแล้วเอามาใช้งานใช้ใด้ไม่ก่ีวันก็พังอีก ทำให้
สิ้นเปลืองงบประมาณครับท่านประธาน ตอนนี้ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ขอเงิน
อุดหนุนจากโครงการนี้ โครงการจัดครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง 
โดยทางเทศบาล สมทบเงินร้อยละ 10 จากเงินอุดหนุนของโครงการนี้ โดยขอความเห็นชอบผ่านสภาแห่งนี้ก่อน 
ประธานครับเรามีความพร้อมครบถ้วนในเรื่องของเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาแบบฟอร์มการตรวจสอบ 
(Checklist) ความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา คำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ      
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สำหรับการก่อสร้างหรือดำเนินการ
เพ่ือให้มีระบบกำจัดของเสียร่วม (ครุภัณฑ์ในระบบ) ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
แบบคบวงจรเทศบาลตำบลกำแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคำขอ คือเทศบาลตำบลกำแพง ครับ         
ด้วยรายละเอียดญัตติของโครงการนี้ทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ ผมอยากขอให้เพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ได้เห็นชอบโครงการ
นี้ โดยผ่านการรับรองจากสภาแห่งนี้ด้วยครับ ท่านประธานที่เคารพ ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง 
ผมต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร โดยการนำของท่านนายกวิชิต แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่พยายามนำโครงการต่างๆมาพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้กับเทศบาลของเรามา
โดยตลอด และรวมถึงฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลกำแพง ที่มีวิสัยทัศน์และแนวคิดท่ีดี นำพาชาว
เทศบาลกำแพงของเราไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีมาตลอดครับท่านประธาน ผมขอจบการอภิปรายญัตติขอความเห็นชอบ
สมทบงบประมาณ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบล
กำแพง ปีงบประมาณ2567ไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอบคุณ คุณยูมะคาน ฮัมดาหลี ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอแนะอะไรบ้างครับ  เชิญครับ  
เชิญคุณเล็ก ชูสกุลครับ 
 
นายเล็ก  ชูสกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเล็ก ชูสกุล  กระผม 
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ขอขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้โอกาสกระผมได้มาอภิปราย ซึ่งผมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้มาทำหน้าที่
แทนพ่ีน้องประชาชน ครับ เมื่อสักครู่นี้  ทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้ เกี่ยวกับ
ญัตติขอความเห็นชอบสมทบงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
เทศบาลตำบลกำแพง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขอความเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม 
Cluster  ที่ 2 ของจังหวัดสตูล ร่วมทิ้งขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอ
ละงู จังหวัดสตูล นั้น กระผมเห็นชอบกับโครงการดังกล่าว ครับ เนื่องจากเป็นโครงการที่ส่งผลดีต่อประชาชนใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลของเราเป็นอย่างยิ่งครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

-  ขอขอบคุณ คุณเล็ก ชูสกุล มากครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะอะไรอีกบ้าง ขอเชิญ
ครับ.........เชิญนะครับ  มีไหมครับ.......................  ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย   ลำดับต่อไปกระผม ขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ญัตติขอความเห็นชอบสมทบงบประมาณ 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2567  และขอความเห็นชอบให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่ม Cluster ที่ 2 ของจังหวัดสตูล ร่วมทิ้งขยะ   
ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  โปรดยกมือครับ       
สมาชิกสภาฯ เห็นชอบจำนวน  11 คน  ไม่เห็นชอบจำนวน - คน   งดออกเสียง 1 คน 

-  เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลกำแพง มีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบสมทบงบประมาณ โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑเ์พ่ือใช้ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  และ
ขอความเห็นชอบให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่ม Cluster ที่ 2 ของจังหวัดสตูล ร่วมทิ้งขยะในศูนย์กำจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอ่ืน ๆ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล 
 ญัตติอ่ืน ๆ วันนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะบ้างไหม ครับ ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณเล็ก      
ชูสกุล ครับ 
 
นายเล็ก ชูสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเล็ก ชูสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
กระผมมีเรื่องจะเสนอครับ ที่ผ่านมาทางฝ่ายบริหารได้ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ซึ่งส่วนที่ดีก็ยกความดี
ให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนที่มีปัญหาก็ต้องแก้ไขให้กับประชาชนต่อไป ครับ หลายครั้งทีก่ระผมได้อภิปรายในสภาแห่งนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุนัขจรจัด เรื่องงท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องเดิม ๆ ที่อยากให้ทางฝ่ายบริหารดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเร่งด่วน และใกล้จะถึงฤดูกาลเปิดการท่องเที่ยว ซึ่งการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในเขตเทศบาลของเรา ก็
จะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน แต่ที่ผ่านมาเราจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด 19 จึงทำให้
ประชาชนขาดรายได้ บ่อยครั้งครับท่านประธาน ที่เทศบาลของเราได้มีประกาศผ่านเสียงตามสาย ว่าเทศบาลของ
เรา เปรียบดั่งประตูสู่การท่องเที่ยว คำว่าเปิดประตูเมืองเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่าเทศบาลตำบล
กำแพงของเราจะไม่หยุดพัฒนา เห็นได้จากอาทิตย์ที่ผ่านมา เทศบาลได้เปิดตลาดนัดต้นไทร ทั้งนี้เป็นการช่วยเหลือ
ให้ประชาชนได้มีโอกาสเพ่ิมรายได้เข้าสู่ครัวเรือน ผมขอชื่นชมฝ่ายบริหารครับ แต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
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เช่น เรื่องซุ้มประตูทางเข้าเทศบาลของเรา ซึ่งเป็นจุดที่เชิดหน้าชูตาให้แก่เทศบาล เท่าที่ผมสังเกตเห็นเป็นป้ายโล่ง
ว่างเปล่า ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข ครับ รวมถึงเรื่องปัญหาสุนัขจรจัด เรื่องท่อระบายน้ำที่อุดตัน ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กระผมฝากท่านประธาน นำเรียนไปยังฝ่ายบริหารทราบและแก้ไขด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอขอบคุณ คุณเล็ก ชูสกุล มากครับ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะอะไรอีกบ้าง ขอเชิญครับ.........เชิญ
นะครับ  มีไหมครับ.....................ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย   ลำดับต่อไปกระผม ขอเชิญคุณวิชิต  แซ่ลิ่ม 
นายกเทศมนตรี ไดต้อบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา ครับ ขอเชิญครับ  
 
นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรี  
 เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอตอบข้อซักถามของท่านเล็ก ชูสกุล 
เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ครับ 

1. การปรับปรุงซุ้มประตูเมือง ตามท่ีท่านเล็ก ชูสกุล กล่าวว่ายงัไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพราะเห็นซุ้มว่างเปล่า  
นั้น กระผมขอเรียนว่า ซุ้มประตูได้รื้อให้โล่ง เพ่ือที่จะดำเนินการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อ
จัดจ้าง ทางฝ่ายบริหารไม่นิ่งนอนใจนะครับ 

2. การแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ทางฝ่ายบริหารได้ให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใน 
พ้ืนที่ได้รับทราบ หากพบเห็นท่อระบายน้ำบริเวณเขตเทศบาล และครัวเรือนไหน มีการอุดตันก็รบีแจ้งเทศบาล
ทราบ เพ่ือจะดำเนินการแก้ไข นะครับ และเทศบาลได้รับงบประมาณ จำนวน 129 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบพัฒนา
เมือง มีงบประมาณในส่วนของการปรับปรุงท่อระบายน้ำ นะครับ  

3. การแก้ไขเรื่องขยะมูลฝอย ผมได้เน้นให้ทุกครัวเรือน มีการจัดการกันเองก่อน เช่น มีการเก็บขยะหน้า 
บ้านของชาวบ้านเอง บ้านของ สท.เราเองก็เช่นกันนะครับ ส่วนที่เหลือเทศบาลจะดำเนินการให้ ไม่ว่าในซอยต่างๆ 
นะครับ ส่วนจุดไหนที่มีขยะเพ่ิมข้ึนผมก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากคนงานเก็บขยะต้องวิ่งเก็บทั้ง 8 ชุมชน 
กว่าจะเวียนให้ครบทุกบ้านก็ต้องใช้เวลา ผมจึงขอฝากให้ทุกท่านได้ช่วยกันดูแล นะครับ 

4. การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด สำหรบัเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาสักนิดหนึ่ง เพราะเราต้องทำ 
หลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการออกเทศบัญญัติ นะครับ และที่ผ่านมาผมได้ กำหนดจุดทีส่ามารถนำอาหารมาให้
สุนัขจรจัด บริเวณวัดอาทรรังสฤษฎ์ และอีกอย่างที่ผ่านมากระผมได้มีการพูดคุยกับหลาย อปท. เช่น อบจ.สตูล 
เขาจะให้การสนับสนุนงบประมาณในเรื่องนี้ แต่ สตง. ได้มีการท้วงติง เลยต้องชะลอไว้ก่อน แต่ก็ต้องมีการพูดคุย
กันอีกครั้ง ถ้า อบจ.สตูล ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ เทศบาลก็จะดำเนินการในเรื่องนี้เองครับ และผม
ขอให้ทุกท่านในที่นี้ ได้ช่วยดูแลและตรวจสอบผู้ใจบุญที่เอาสัตว์เลี้ยงมาปล่อยในเขตเทศบาล ขอให้ชี้แนะในเรื่องนี้
ให้ถูกต้องด้วย นะครับ / ครับผมขอตอบข้อซักถามเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอขอบคุณท่านวิชิต แซลิ่ม นายกเทศมนตรี ที่ได้ตอบข้อเสนอแนะนะครับ  มีสมาชิกท่านใด             
มีข้อเสนอแนะอะไรอีกบ้าง ขอเชิญครับ.........เชิญนะครับ  มีไหมครับ...........ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ในวันนี้
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง ได้ดำเนินการมาจนครบทุกระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ แล้ว กระผม
ขอขอบคุณ  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
เลขานุการสภา  หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนผู้เข้ารว่มรับฟังการประชุม และประชาชนที่รับฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน   
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ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  สำหรับวันนี้กระผมขอปิดการ
ประชุม   ครับ 

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

ปิดประชุมเวลา 10.45 น. 
 

 

 

 
 

 

                                                      (ลงชื่อ)    เลศิศักดิ ์ พิพิธภัณฑ์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (นายเลิศศักดิ ์ พิพิธภัณฑ์) 

                       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำแพง 
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วันที่ 9 มิถุนายน  2565  เวลา  10.00   น. 
 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ แล้ว  สาระสำคัญถูกต้อง 
 

      (ลงชื่อ)     ยูมะคาน  ฮัมดาหลี ประธานกรรมการ 
                                      (นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี) 
 

     (ลงชื่อ)   รมหลี หลีหมาด        กรรมการ 
                                         (นายรมหลี หลีหมาด) 
 

      (ลงชื่อ)   ธัญญ์วรรณ ฐิตกิุลรัศมี       กรรมการ 
                                  (นางสาวธัญญ์วรรณ ฐิติกุลรัศมี) 
 
 
  สภาเทศบาลตำบลกำแพง  ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง      
สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565 เมื่อวันที่   
 
 
     (ลงชื่อ)     นพดล  พงศ์รัตนศักดิ์        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 (นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ)์ 
                                                           ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง 

 
 


