
 

รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง 
สมัยสามัญ สมัยทีส่าม  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 
วันที่  15  สิงหาคม  2565   เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล  เทศบาลตำบลกำแพง 
************************************ 

 
ผู้มาประชุม                        เริ่มประชุม  09.30  น. 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 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 ์ ฮัมดาหลี  
9 นายรมหลี หลีหมาด สมาชิกสภาเทศบาล รมหลี หลีหมาด  
10 น.ส.ธัญญ์วรรณ ฐิติกุลรัศมี สมาชิกสภาเทศบาล ธัญญ์วรรณ ฐิติกุลรัศมี  
11 นายอับดุลอาหลี รอดเสน สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลอาหลี รอดเสน  
12 นายรอเต็น หยีราเหม สมาชิกสภาเทศบาล รอเตน็ หยีราเหม  
13 นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาฯ เลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

-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 หรนัหลัง เลขานุการนายกเทศมนตร ี อิมรอน หรันหลัง  
5 นายสารัส หัสมา ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี สารัส หัสมา  
6 นายกูดนัย ราเหม รองปลัดเทศบาล กูดนัย ราเหม  
7 นางสาวสุพัตรา ทองฉาย หวัหน้าสำนักปลัด สุพัตรา ทองฉาย  
8 นางปิยรัตน์ เดน่บุรณะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้ ปิยรัตน์ เด่นบุรณะ  
9 นายพิทักษ์ณรงค์ ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการกองช่าง พิทักษ์ณรงค์ ศรีคำแท้  
10 ว่าท่ีร.ต.หญิง อหนัดนงค์ รัตนวิภา ผอ.กองการศึกษา อหนัดนงค์ รัตนวิภา  
11 นางสาวรสิตา ตุ้มระย้า นักวิชาการเงินและบัญช ี รสิตา ตุ้มระย้า  
12 นางสาวจุฑาพร กาสเส็น รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ จุฑาพร กาสเส็น  
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เมื่อถึงเวลา  09.30  น. สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม ฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาเทศบาลจึงขอเชิญ

สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม 
 

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาฯ 
 -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ           
สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล มาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภา
เทศบาลทำหน้าที่และดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม  ครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รตันศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับ (เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 -  ขอเชิญทุกท่านนั่งลงครับ 
 -  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  
ประชาชนผู้เข้าร่วมฟังการประชุม ณ ที่นี้  และประชาชนที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน  วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565  บัดนี้  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  ต่อไป
กระผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาลตำบล 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2565  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ ครับ  

  

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาฯ 
 -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   

ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  
แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ 
เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการ
ประชุมนั้น 
 การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม  ลาประชุม 
และขาดประชุม 
 ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้
โฆษณา ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ 

ข้อ 34  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงานการ
ประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน  ครับ 
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นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาครับ  ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจำสภาสรุปผลการตรวจรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญคุณธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  ครับ 
 

นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ดิฉันนางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี   สมาชิกสภาเทศบาล          
ขอสรุปผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
กำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2565    ที่ประชุมมีมตใิห้ 
 1.  นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี เป็นประธานกรรมการ 
 2.  นายรมหลี  หลีหมาด  เป็นกรรมการ 
 3.  นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกลุรัศมี  เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

-  จากการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้  ปรากฏว่าถูกต้อง
ครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ จึงได้เสนอร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าว มาเพ่ือ
พิจารณารับรองต่อไป....ขอบคุณค่ะ 
 

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

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาเทศบาล 
 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  
28 มิถุนายน 2565    มีจำนวน  43  หน้า  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ดูพร้อมกันไปนะครับ หน้า 1 รายชื่อผู้มาประชุม  
ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  หน้า 2 -3  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ  หน้า 4-22 เรื่องด่วน  เรื่องเพ่ือทราบ  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 22 -24 เรื่องเพ่ือทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม และแก้ไข แผน
พัฒนาฯ  หน้า 25-28  เรื่องพิจารณาแผนงานโครงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลกำแพง อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองของเทศบาลตำบลกำแพง  หน้า
28-36 ญัตติขอโอนเงินงบประมาณ โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัด กองคลัง และกองการศึกษา หน้า 36-40 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ชนิด 2 ช่อง ถนนเกียรติเจริญชัยอุทิศและถนนท่านา-ประปา หน้า 40 ญัตติอ่ืน ๆ    
หน้า 43 รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ  ลำดับต่อไป จึงขอให้มีการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอบคุณทา่นเลขานุการฯ ครับ  ตามท่ีท่านเลขานุการฯได้นำตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไปแล้วนั้น 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขคำพูดของตนเองบ้างครับ...... เชิญนะครบั..........ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด  
ประสงค์จะขอแก้ไขคำพูดของตนเอง กระผมขอมตินะครับ สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2  ประจำปี 2565  เมือ่วันที่  28 มิถุนายน 2565 โปรดยกมือครับ  
-  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองจำนวน  11  คน  สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ     
สมาชิกสภาเทศบาลไม่รับรองรายงาน จำนวน -  คน   งดออกเสียง 1  คน  
 -  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่
สอง ครั้งที่ 2  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องด่วน 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ไมมี่- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อทราบ 

   4.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่11 พ.ศ.2565  และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565   
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบครับ  
 
นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์   เลขานุการสภาเทศบาล 
 -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 (1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและ
ความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตร 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศกัดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

-  ขอบคุณท่านเลขานุการ ครับ ลำดับไปเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม และประชาชน  

ที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน กระผม นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง  ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง      
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม 
สภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพ่ือให้แผนพฒันาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที ่
ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไป จึงจำเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนา และเปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป  ซึ่งลำดับต่อไปกระผมขอชี้แจงในส่วนของการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเตมิก่อนนะครับ 

1. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่11  พ.ศ. 2565 
ได้จัดทำเป็นประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพ่ิมเติม ครั้งที ่11  พ.ศ. 2565 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  (รายละเอียดตามเอกสาร)  
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2. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1  พ.ศ. 2565 

ได้จัดทำเป็นประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที ่1  พ.ศ. 2565 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  (รายละเอียดตามเอกสาร)  
  
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

-  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ  กระผมให้ถือว่า
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 11          
พ.ศ.2565  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565   

-เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ รับทราบการประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่นฯ เพ่ิมเติมทั้ง 2 ฉบับนะครับ 
 

4.2  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2565  และ ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  พ.ศ.2565 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล 

- เชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบครับ  
 
นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์   เลขานุการสภาเทศบาล 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณกรรมการพัฒนาท้องถิน่  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ งได้รับความเห็นชอบแล้ว                  
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

-  ขอบคุณท่านเลขานุการ ครับ ลำดับไปเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
 

นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม และประชาชน    

ที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน กระผม นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่8 พ.ศ. 2565 
ได้จัดทำเป็นประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่8  พ.ศ. 2565 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  (รายละเอียดตามเอกสาร)  
2. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  พ.ศ. 2565 

ได้จัดทำเป็นประกาศเทศบาลตำบลกำแพง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  พ.ศ. 2565 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  (รายละเอียดตามเอกสาร)  
 



 

-6- 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ  กระผมให้ถือว่า

สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8     
พ.ศ.2565  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เปลี่ยนแปลง ครัง้ที ่1 พ.ศ.2565   

-เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยนแปลง ทั้ง 2 ฉบับนะครับ 
 
 4.3  รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี 2565 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
- เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 

 

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำหนดให้มีการรายงานผลการ
ประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี  พ.ศ. 2565 เพ่ือทราบผลการประเมินการ
จัดบริการสาธารณของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ข้อมูลการจัดบริการสาธารณะที่สำนักงาน คณะกรรมการ  
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาจัดตั้งเงินอุดหนุนให้แก่ 
อปท. ในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะต่อไป  

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) ได้พัฒนาระบบการ
ประเมินประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อปท.) ด้วยวิธีการประเมินตนเอง       
(Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

(1) กระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ อปท. พัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการให้บริการ
สาธารณะตามภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจอำนาจให้แก่ อปท. ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่สูงขึ้น และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน ตามตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
ของ อปท. ขั้นพ้ืนฐานที่อย่างน้อย อปท. ต้องดำเนินการ และควรมีผลการจัดบริการสาธารณะดังกล่าวผ่านค่ามาตรฐาน
ขั้นต่ำ 

(2) สำนักงาน ก.ก.ถ. จะได้นำผลการประเมินไปพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท. และใช้เป็นข้อมูลสำหรับ ก.ก.ถ. และคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ของสำนักงาน ก.ก.ถ. 
ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และแนวทางพัฒนางานด้านการกระจายอำนาจ การจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้แก่ อปท. และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะของ อปท. มีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

(3) สำนักงาน ก.ก.ถ. มีข้อมูลสถิติการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ที่เป็นปัจจุบันทันสมัยสำหรับใช้
ในการจัดทำระบบประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ในระยะต่อไป 

(4) อปท. จะได้นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณะของ อปท. และการ
พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ให้มีผลการดำเนินงานสูงกว่าค่ามาตรฐานขั้นต่ำ ครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ ลำดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
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นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม และประชาชน   

ที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน กระผม นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง  ตามรายละเอียดหนังสือที่ท่าน
เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงไปแล้วนั้น เทศบาลได้ดำเนินการการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพ่ือการประกันคุณภาพ   
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 
(โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการ
สาธารณะ ของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565 และฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล นำผลการประเมินเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (บันทึกข้อความ ที่ สต 52101/693 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 
2565 เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565)   โดยมี
รายละเอียดรายงานผลการประเมิน ดังนี้ 

1. รายงานผลการประเมินตนเอง เทศบาลตำบลกำแพง  ไม่มีผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำ
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565  

2. รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลกำแพง (แบบ
เทศบาล 3) กลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนฯ จำนวน 80 
กลุ่มตัวอย่าง/ครัวเรือน 8 ชุมชน   โดยมีการประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 - ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความพึงพอใจรอ้ยละ 95  
 - ด้านที่ 2 ด้านผังเมือง มีความพึงพอใจรอ้ยละ 88.75 
 - ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต มีความพึงพอใจรอ้ยละ  93.75 
 - ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา มคีวามพึงพอใจรอ้ยละ 93.75 

- ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย มีความพึงพอใจรอ้ยละ 87.5 
- ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน มีความพึงพอใจรอ้ยละ  90 
- ด้านที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจรอ้ยละ 93.75 
- ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน มีความพึงพอใจรอ้ยละ 92.5 
สำหรับรายละเอียดข้อย่อยด้านต่าง ๆ ดูได้ตามเอกสารทีทุ่กท่านได้รับไปแล้วนะครับ 

 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานผลการประเมินขั้นต่ำการบริการ

สาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565 ให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบเรียบร้อยแล้ว กระผมให้ถือว่าสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านรับทราบการรายงานผลการประเมินขั้นต่ำการบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565      
นะครับ 

- เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ รับทราบรายงานผลการประเมินขั้นต่ำการบริการสาธารณะของเทศบาล 
ประจำปี พ.ศ. 2565 นะครับ 
  
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

5.1   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
       พ.ศ. 2565 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลดัเทศบาล 
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นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
- เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบยีบครับ 
 

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาเทศบาล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   

ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ  เชิญท่านเล็ก  ชูสกุลครับ 
 
นายเล็ก  ชูสกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
 -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมเล็ก  ชูสกุล สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอ
หารือท่านประธานสักเล็กน้อย ขออนุญาตครับ เพ่ือเป็นการไม่ขัดจังหวะของฝ่ายบริหารที่จะนำข้อมูล นำญัตติมาแถลง
ในสภา ซึ่งกระผมอยากจะถือโอกาสนี้ได้หารือต่อท่านประธานในเรื่องของเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2566 ให้ครอบคลุมได้ทุกขั้นตอนครับ โดยไม่มีการรวบรัด จะช้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรครับท่านประธาน 
เพราะถือว่าการประชุมสภาในครั้งนี้ ก็มีเนื้อหาไม่มาก เมื่อถึงเวลาอาซานก็หยุดสักหน่อย เวลาเที่ยงก็พักกินข้าวก่อน  
แล้วค่อยมาเปิดประชุมสภาใหม่ ไหน ๆ พ่ีน้องที่ได้ฟังเสียงตามสายจะได้ให้ความไว้วางใจ ว่าพวกเราต่างก็เข้ามาทำ
หน้าที่เพ่ือพ่ีน้อง และอีกเหตุผลก็คือเพ่ือประโยชน์ทั้ง 3 ฝ่าย 1. ฝ่ายบริหารจะได้นำเสนอข้อความได้ทุกขั้นตอน          
2. ฝ่ายสภาก็จะได้พิจารณารายละเอียดให้ครบถ้วนทุกประเด็น  3. พ่อแม่พ่ีน้องที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้านจะได้รู้แนว
ทางการพัฒนาเมืองของเขาว่าในปี 2566 ที่จะถึงจะมีกิจกรรมอะไรดีๆ ให้เขาได้มีการพัฒนาบ้าง ครับท่านประธาน ขอ
อนุญาตแค่นี้ครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ครับ ตามที่ท่านเล็ก  ชูสกุล ได้ขอพูดในวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ ตามรายละเอียดเอกสารที่เพ่ือนสมาชิกได้รับ
กันทุกคน  ในเรื่องเพ่ือทราบเรามีการลงมติในส่วนของรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ส่วนเรื่องเพ่ือทราบอ่ืน  
ไม่ต้องลงมตินะครับ  แต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่ามีอะไรบ้าง มีรายละเอียดอะไรบ้าง ถ้าท่านเล็กมีอะไร ให้ไปแจ้งที่วาระ
อ่ืน ๆ นะครับ มีอะไรถามเกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 4 เชิญท่านถามในวาระญัตติอ่ืน ๆ นะครับ  สำหรับเพ่ือทราบทุกท่าน
รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นะครับ  ลำดับต่อไปเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ    
 
 

นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรี 
 -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้เข้าร่วมรับฟังการ

ประชุม และพ่อแม่พ่ีน้องที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้านในขณะนี้ กระผม นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง  
ขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัดเทศบาล  ต่อสภา
เทศบาลตำบลกำแพง เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2563   
ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล  ตามที่เทศบาลตำบลกำแพง ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของกองงาน ปรากฏว่าหมวดคา่ครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้างบางรายการของกองงานต่าง ๆ มีความ 
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จำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้สำหรับปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากครุภัณฑ์เดิมที่ใช้ มีการเสื่อมสภาพ 
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย จึงขออนุมัติ  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ ในงบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในหน่วยงานและส่วนรวม ตลอดจนให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เพียงพอ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  มีรายละเอียดดังนี้ 
โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

หน่วยงานสำนักปลัด 
โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป  งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้    5,949,100.00    บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ                 1,021,506.00   บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนลด             82,650.00   บาท 
หลังโอนเพ่ิมครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ          938,856.00   บาท 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน  
จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง   ตั้งไว้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม           2,500.00 บาท 
หลังโอนเพ่ิมครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ         2,500.00 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดานพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท       (จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น) เพ่ือใช้งานที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกำแพง ต้ังจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเตมิครั้งที่ 11 พ.ศ.2565 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ ์ครุภัณฑ์สำนักงาน 
จัดซื้อตู้เก็บของ (ตู้เก็บถังดับเพลิง) ขนาด 40X70X20 ซม. ตั้งไว้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม         18,000.00 บาท 
หลังโอนเพ่ิมครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ       18,000.00 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บของ (ตู้เก็บถังดับเพลิง) ขนาด 40X70X20 ซม.จำนวน  10  ใบ ๆ ละ 
1,800 บาท  เป็นเงิน 18,000  บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) เพ่ือใช้งานเก็บถังดับเพลิงของงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลตำบลกำแพง ต้ังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิครั้งที่ 11 พ.ศ.2565 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  ขนาด 5,000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง  
       ตั้งไว้    0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม         49,900.00 บาท 
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หลังโอนเพ่ิมครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ       49,900.00 บาท 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  ขนาด 5,000 ANSI Lumens พร้อม
ติดตั้ง จำนวน  1 เครื่อง เป็นเงิน 49,900.00  บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เพ่ือใช้ในอาคารธรรมา     
ภิบาล  ต้ังตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิครั้งที่ 11 พ.ศ.2565   

  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ  
2) ใช้ 3D DLP หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 
4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ำ (ANSI Lumens) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 22.5 ลิตร  ตั้งไว้   0.00 บาท 
ก่อนโอนงบประมาณคงเหลือ          0.00 บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม         12,250.00 บาท 
หลังโอนเพ่ิมครั้งนี้งบประมาณคงเหลือ       12,250.00 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 22.5 ลิตร จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 12,250.00 บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)  เพ่ือใชงานการประชุม งานกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลกำแพง  ตั้งตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิครั้งที่ 11 พ.ศ.2565 

จงึเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลกำแพงพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติต่อไป 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
-  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีมากครบั  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย ซักถาม และเสนอแนะ

ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ  มีไหมครับ........  ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย   ลำดับต่อไปกระผม ขอมติ       
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย    
โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ของสำนักปลัดเทศบาล   
โปรดยกมือครับ  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบจำนวน 11 คน  ไม่เห็นชอบจำนวน  - คน   งดออกเสียง  1  คน 
 -  เป็น อันว่าสภาเทศบาลตำบลกำแพง มีมติ เห็ นชอบญั ตติขออนุมั ติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ าย                 
โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ของสำนักปลัดเทศบาล   ครับ 
 
 5.2  ญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็น ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจง
ระเบียบครับ 
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นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาฯ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 2  
ลักษณะของงบประมาณ ข้อ 9 เงินรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย  ข้อ 10 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณเฉพาะการ  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554  ข้อ 58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นฯ  ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาการ
เสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น    
ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมฯ และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาฯ  ครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 
 
นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบล
กำแพง  ขอเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566  ต่อสภาเทศบาลตำบลกำแพง  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   หลักการ   การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะต้องตรา
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและให้มีการประมาณการรายรับ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
เหตุผล  ฝ่ายบริหาร ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาล
ตำบลกำแพง  ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาผู้บริหารได้ดำเนินการกิจการต่าง ๆ ตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้  ซึ่งสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลได้ดียิ่งขึ้น  สำหรับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้   ผู้บริหารได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี    เฉพาะในส่วนของเงินรายได้ที่เทศบาล
จัดเก็บเอง และเงินรายได้ที่ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป  รวมเป็นเงิน 65,549,000 บาท  (เงินหก
สิบห้าล้านห้าแสนสี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)  โดยเน้นหนักการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  ของประชาชนในทุก ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ  การเพ่ิมรายได้  การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่   สุขภาพอนามัย  
การศึกษาอบรม  การศาสนา  กีฬาและนันทนาการ  ดังรายละเอียดแยกตามแผนงานได้ดังนี้ 

 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป    ยอดรวม  20,319,147   บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม      195,000   บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา    ยอดรวม   11,591,865  บาท 
แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม   12,027,480  บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม        100,000  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม     1,019,260  บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม     1,035,000  บาท 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม     1,508,000  บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม    8,122,440  บาท 
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แผนงานการเกษตร    ยอดรวม      110,000  บาท 
แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม        80,000  บาท 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง     ยอดรวม   9,440,808  บาท 

 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  65,549,000  บาท 
 

และเทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล เทศบาลตำบล
กำแพง  ตั้งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รายจ่ายจากรายได้ รายละเอียดดังนี้ 

งบกลาง      ยอดรวม   2,229,763 บาท   
งบบุคลากร     ยอดรวม   2,290,000 บาท 
งบดำเนินงาน     ยอดรวม   2,027,000 บาท 
งบลงทุน     ยอดรวม           53,000 บาท 
งบรายจ่ายอืน่     ยอดรวม         10,071,200 บาท 

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น     16,670,963 บาท  
สำหรับรายละเอียดประมาณการรายรับ และรายจ่ายด้านต่าง ๆ นั้น  ปรากฏอยู่ในเอกสาร      ร่าง

เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่นายกเทศมนตรีได้นำเสนอมาเพ่ือพิจารณาด้วยแล้ว 
  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลกำแพงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566  ต่อสภาเทศบาลตำบล
กำแพงแล้ว   ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง จึงขอแถลงให้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังต่อไปนี้ 

1.  สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ณ  วันที่ 5  สิงหาคม 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน  ดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร         46,182,997.39  บาท 
  1.1.2  เงินสะสม            163,533,544.97  บาท 
  1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม            11,173,093.52  บาท 
  1.1.4  รายงานกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 

2,473,500.00 บาท   
  1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ  รวม 983,215.40 บาท 
1.2   เงนิกูค้งค้าง     0.00  บาท 

2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 
 2.1  รายรับจริงจำนวน     60,517,733.34  บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร      1,311,752.12  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             6,418,047.14  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               3,564,260.01  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์              0.00  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      1,403,793.44  บาท 
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  หมวดรายได้จากทุน                 0.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    21,692,262.01  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุน    26,127,618.62  บาท 
 2.2  เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์           13,354,968.00  บาท 
 2.3  รายจ่ายจริง จำนวน     52,363,904.14  บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง        8,179,605.02  บาท 
  งบบุคลากร      15,873,276.85  บาท 
  งบดำเนินงาน     23,944,270.53  บาท 
  งบลงทุน                 1,084,183.00  บาท 
  งบเงินอุดหนุน       3,282,568.74  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น                   0.00  บาท 
   
 2.4  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์ 13,414,268.00  บาท 
 2.5  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม    324,773.00  บาท 
 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม    0.00 บาท 
 2.7 รายจ่ายที่จา่ยจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
3.งบเฉพาะการ 

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกำแพง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายรับจริง  11,488,197.94  บาท 
รายจ่ายจริง    3,987,066.40  บาท 
กูเ้งนิจากธนาคาร/อื่น ๆ 28,493,882.99  บาท 
ยืมเงินสะสม               0.00  บาท 
กำไรสะสม    7,501,131,.54  บาท 
เงินสะสม    2,893,882.99 บาท 
ทุนสำรองสะสม               0.00  บาท 
เงินฝากธนาคาร        10,282.33 บาท 
ทรัพย์รับจำนำ  86,266,000.00 บาท 

 
ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายในปีนี้นั้น ก็จะมีการดำเนินการและจัดทำร่างเทศบัญญัติตามแผนงาน ในส่วน

ของแผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา และ แผนงาน
สาธารณสุข  มอบหมายให้รองสุวัฒน์  ฮัมดาหลี ชี้แจง   แผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนงานเคหะชุมชน แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มอบ     
รองวราภรณ์  ประพรหม ชี้แจง  ในส่วนของ แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณิชย์  และสถานธนานุบาลเทศบาล
ตำบลกำแพง  ผมจะเป็นผู้ชี้แจงครับ  ลำดับตอ่ไปเชิญท่านรอง สุวัฒน์  ฮัมดาหลี  ครบั  

 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  เชิญรองสุวัฒน์  ฮัมดาหลี  ครับ 
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นายนสุวัฒน์  ฮัมดาหลี  รองนายกเทศมนตรี 
 -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา  และ
ประชาชนทีฟั่งเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน  ผมก็จะขอชี้แจงในส่วนที่ได้รับมอบหมายซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ 
 

แผนงานงบกลาง  
งบกลาง    รวม  9,440,808  บาท 

  งบกลาง   แยกดังนี้ 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน     33,000 บาท 

เงินสมทบกองทุนทดแทน   จำนวน       2,000 บาท 
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  จำนวน 5,500,800 บาท 
   เบี้ยยังชีพคนพิการ  จำนวน 1,552,200  บาท 
   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จำนวน    90,000  บาท 
   สำรองจ่าย   จำนวน  500,000  บาท  
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน แยกเป็น  
   ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร  จำนวน 100,000  บาท    

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)  จำนวน 58,500  บาท 
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)  จำนวน  27,230  บาท 
บำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 166,332 บาท 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)  จำนวน  1,273,646  บาท 
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 25,000 บาท 

   สมทบเขา้กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จำนวน  112,100  บาท 
    

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารทั่วไป        รวม  15,971,987  บาท 
 งบบุคลากร       รวม    9,439,630  บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   รวม  2,848,320  บาท  แยกดงันี้ 

เงินเดือนนายก/รองนายก      จำนวน    725,760  บาท 
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก    จำนวน    180,000  บาท 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     จำนวน    180,000  บาท 
เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน  207,360  บาท 
เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อปท.  จำนวน   

  1,555,200  บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม  6,591,310  บาท  แยกดังนี้ 
   เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  6,285,310  บาท 
   เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน      84,000  บาท 
   เงินประจำตำแหน่ง     จำนวน    222,000  บาท 
 งบดำเนินงาน      รวม  6,259,857  บาท 

 ค่าตอบแทน     รวม  813,100     บาท  แยกดังนี้ 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน   25,000  บาท 
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  ค่าเบี้ยประชุม      จำนวน     7,000  บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน   42,000  บาท 
  ค่าเช่าบ้าน      จำนวน  600,000  บาท 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จำนวน  139,100  บาท 
 ค่าใช้สอย    รวม  3,795,000  บาท  แยกดังนี้ 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จำนวน  2,400,000  บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ      จำนวน 180,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็น 
   -  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จำนวน 100,000 บาท 
   -  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีฯ  จำนวน 30,000 บาท 
   -  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ   จำนวน 50,000 บาท  
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 

ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล    จำนวน     5,000  บาท 
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน   จำนวน   10,000  บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ   จำนวน  150,000  บาท 

  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้     จำนวน  100,000  บาท 
  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม    จำนวน  100,000 บาท 
  โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   จำนวน    10,000 บาท 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล      จำนวน 50,000  บาท 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 300,000 บาท 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ  จำนวน 30,000 บาท 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริต

ในองค์กรของเทศบาลตำบลกำแพง   จำนวน 20,000  บาท 
โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานฯ  จำนวน 150,000  บาท 
โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ  จำนวน    30,000 บาท 
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะ   จำนวน    30,000 บาท 

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    จำนวน  230,000  บาท 
 ค่าวัสดุ  รวม  646,000  บาท แยกดังนี้     
  วัสดุสำนักงาน      จำนวน  150,000  บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จำนวน    40,000  บาท 
  วัสดุงานบ้านงานครัว     จำนวน    30,000  บาท 
  วัสดุก่อสร้าง      จำนวน    30,000  บาท 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จำนวน    80,000  บาท 
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จำนวน  200,000  บาท 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่     จำนวน      1,000  บาท 
  วัสดุเครื่องแต่งกาย     จำนวน    30,000  บาท 
  วัสดุคอมพิวเตอร์      จำนวน    80,000  บาท 
  วัสดุอื่น       จำนวน      5,000  บาท 
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 ค่าสาธารณูปโภค  รวม  1,005,000  บาท  แยกดงันี้ 
  ค่าไฟฟ้า       จำนวน  670,057  บาท 
  ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล    จำนวน  150,000  บาท 
  ค่าบริการโทรศัพท ์     จำนวน    40,000  บาท 
  ค่าบริการไปรษณีย ์     จำนวน    60,000  บาท 
  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จำนวน    75,700  บาท 
  ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง  จำนวน    10,000  บาท 
งบลงทุน   รวม   245,500  บาท 
 ค่าครุภัณฑ์   รวม   245,500  บาท 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   จัดซ้ือลายน์แม่  จำนวน  195,000  บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 34,000 บาท 
  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction เลเซอร์ หรือ LED สี  1 เครื่อง  จำนวน 15,000  บาท 
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA  จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท  
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  ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์     จำนวน  150,000  บาท 
งบเงินอุดหนุน    รวม   27,000  บาท 
 อุดหนุนส่วนราชการ   
 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู  โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 27,000  บาท  
 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ      รวม   110,000  บาท 
 งบดำเนินงาน   รวม  110,000  บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม   110,000  บาท  แยกเป็น 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 

โครงการจัดทำแผนการดำเนนิงาน จำนวน 20,000  บาท 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 30,000  บาท 
โครงการติดตามและประเมินผลแผนฯ  จำนวน  30,000  บาท 

   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 30,000 บาท 
 

งานบริหารงานคลัง     รวม  4,237,160  บาท 
งบบุคลากร  รวม  2,997,960  บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) แยกดังนี้ 
   เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่  จำนวน  2,815,200  บาท 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน        2,760  บาท 
   เงินประจำตำแหน่ง     จำนวน      60,000  บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน    108,000  บาท 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จำนวน      12,000  บาท 



 

-17- 
 งบดำเนินงาน รวม  1,229,200  บาท 

 ค่าตอบแทน     รวม  268,200     บาท  แยกดังนี้ 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน  80,000  บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน  18,000  บาท 
  ค่าเช่าบ้าน      จำนวน  147,600 บาท 
  เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร    จำนวน   22,600  บาท 
 ค่าใช้สอย    รวม  828,000  บาท  แยกดังนี้ 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จำนวน  658,000  บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ  จำนวน  60,000  บาท 
   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   จำนวน  40,000  บาท 
   โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี     จำนวน 20,000 บาท 
   โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10,000 บาท 
   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ประชาชน  จำนวน  30,000  บาท 
   ค่าบำรงุรักษาและซ่อมแซม   จำนวน  10,000  บาท 
 ค่าวัสดุ  รวม  108,000  บาท แยกดังนี้      
  วัสดุสำนักงาน      จำนวน  50,000  บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จำนวน   2,000  บาท 
  วัสดุงานบ้านงานครัว     จำนวน   3,000  บาท 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จำนวน   2,000  บาท 
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จำนวน   8,000  บาท 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จำนวน   1,000  บาท 
  วัสดุคอมพิวเตอร์      จำนวน  40,000 บาท 
  วัสดุอื่น       จำนวน   2,000  บาท 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท 
  ค่าบริการโทรศัพท์     จำนวน   5,000  บาท 
  ค่าเช่าพื้นทีเ่ว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง  จำนวน  20,000  บาท 
งบลงทุน   รวม   10,000  บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ 
  ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์     จำนวน  10,000  บาท 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   รวม  70,000   บาท 
งบดำเนินงาน รวม  70,000  บาท 
 ค่าใช้สอย    รวม  20,000  บาท  แยกดังนี้ 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 

   โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัยฯ  จำนวน 10,000  บาท 
โครงการรณรงคป์้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน 10,000  บาท 

ค่าวัสดุ   รวม   50,000  บาท 
 วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   รวม  125,000  บาท 

งบดำเนินงาน รวม  125,000  บาท 
  ค่าใช้สอย    รวม  70,000  บาท  แยกดังนี้ 
   รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 

โครงการฝึกอบรมร่วมสร้างความปลอดภัยและซักซ้อมด้านการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย   จำนวน  50,000  บาท  
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย  จำนวน  20,000  บาท 

ค่าวัสดุ  
 วัสดุเครื่องแต่งกาย    จำนวน  55,000  บาท 

 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม  6,095,410  บาท 

งบบุคลากร  ตั้งไว้  3,864,810  บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  แยกดังนี้ 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่  จำนวน  2,932,170  บาท 
   เงินประจำตำแหน่ง     จำนวน       60,000  บาท 

เงินวิทยฐานะ      จำนวน       84,000  บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จำนวน     788,640  บาท 
 งบดำเนินงาน รวม  2,220,600  บาท 

 ค่าตอบแทน     รวม  235,600     บาท  แยกดังนี้ 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน     30,000  บาท 
  ค่าเช่าบ้าน      จำนวน   192,000  บาท 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จำนวน   13,600  บาท 
 

 ค่าใช้สอย    รวม  1,828,000  บาท  แยกดังนี้ 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จำนวน  1,668,000  บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จำนวน    30,000  บาท 
  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ  จำนวน    50,000  บาท 
   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   จำนวน    30,000  บาท 
   ค่าบำรงุรักษาและซ่อมแซม   จำนวน    30,000  บาท 
 ค่าวัสดุ  รวม  150,000  บาท แยกดังนี้      
  วัสดุสำนักงาน      จำนวน  40,000  บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จำนวน  10,000  บาท 
  วัสดุงานบ้านงานครัว     จำนวน  20,000  บาท 
  วัสดุก่อสร้าง      จำนวน  20,000  บาท 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จำนวน    3,000  บาท 
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จำนวน   10,000  บาท 
  วัสดุการเกษตร      จำนวน     3,000  บาท 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จำนวน     1,000  บาท 
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  วัสดุคอมพิวเตอร ์     จำนวน   40,000  บาท 
  วัสดุอ่ืน       จำนวน     3,000  บาท 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000  บาท 
  ค่าบริการโทรศัพท์     จำนวน    7,000  บาท 
 

งบลงทุน   รวม   10,000  บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ 
  ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์     จำนวน  10,000  บาท 

 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม  5,466,455  บาท 
 งบดำเนินงาน  รวม  2,883,455   บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  1,398,400  บาท  แยกดังนี้ 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กฯ จำนวน 20,000 บาท 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร 

บุคลากรทางการศึกษา และครูศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล         จำนวน 50,000 บาท 
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเด็กปฐมวัย         จำนวน  15,000 บาท 
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กฯ   จำนวน 20,000 บาท 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล        จำนวน 10,000 บาท 
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  

      จำนวน  272,000  บาท 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า

เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  จำนวน 158,200  บาท 
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)   

จำนวน 823,200  บาท  
   โครงการสอนแม่ดูแลลูก    จำนวน   20,000  บาท  

ค่าวัสดุ  รวม  1,485,055 บาท แยกดังนี้ 
 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน  1,485,055 บาท    

   อาหารเสริม (นม) โดยจ่ายเป็นค่า 
   -  ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลฯ จำนวน   306,592  บาท 
   -  ค่าอาหารเสริม(นม) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลละง ู จำนวน 1,178,463 บาท 
 

 เงินอุดหนุน   รวม  2,583,000  บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลละงู จำนวน  2,583,000  บาท 
 
 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 30,000  บาท 
 งบดำเนินงาน รวม 30,000  บาท 
 ค่าใช้สอย  รวม 30,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ  
  โครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยว  จำนวน  30,000  บาท 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  11,814,480   บาท 

 งบบุคลากร  2,290,380  บาท  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) แยกดังนี้ 
  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  2,230,380 บาท 
  เงินประจำตำแหน่ง     จำนวน      60,000  บาท 
 งบดำเนินงาน รวม  9,314,600 บาท 

ค่าตอบแทน     รวม  351,600     บาท  แยกดังนี้ 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 120,000 บาท 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน   18,000  บาท 
 ค่าเช่าบ้าน      จำนวน 204,000  บาท 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จำนวน    9,600  บาท 
ค่าใช้สอย    รวม  7,420,000  บาท  แยกดังนี้ 
 รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ    จำนวน 6,850,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีกร   จำนวน     20,000  บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการฯ   จำนวน     20,000  บาท 
 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม    จำนวน     10,000  บาท 
 โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว จำนวน 10,000 บาท 

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน  จำนวน     10,000  บาท 
 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    จำนวน    500,000  บาท 
ค่าวัสดุ  รวม  1,537,000  บาท แยกดังนี้      
 วัสดุสำนักงาน      จำนวน  50,000  บาท 
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จำนวน  10,000  บาท 

วัสดุงานบ้านงานครัว     จำนวน  50,000  บาท 
 วัสดุก่อสร้าง      จำนวน  20,000  บาท 
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จำนวน 200,000  บาท 
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จำนวน 1,000,000  บาท 
 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์    จำนวน  50,000  บาท 
 วัสดุการเกษตร      จำนวน  20,000  บาท 

วัสดุเครื่องแต่งกาย     จำนวน  70,000  บาท 
 วัสดุคอมพิวเตอร์      จำนวน  60,000  บาท 
 ขอแก้ไขรายละเอียด จากวัสดุการศึกษา เป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 5,000 บาท (รายละเอียด

แก้ไขตามเอกสารที่ทางเลขานุการแจ้งเพ่ิมเติมนะครับ)  
 วัสดุอ่ืน       จำนวน    2,000  บาท 
ค่าสาธารณณูปโภค  รวม  6,000  บาท 
 ค่าบริการโทรศัพท์     จำนวน   6,000  บาท 
งบลงทุน  209,500 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์  209,500 บาท 
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 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  เครือ่งตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  9,500  บาท 
 ค่าบำรุงรกัษา และปรับปรุงครุภัณฑ์     จำนวน  200,000  บาท 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม  213,000  บาท 
งบดำเนินงาน รวม  53,000  บาท 
  ค่าใช้สอย    รวม  53,000  บาท  แยกดังนี้ 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชนเทศบาล จำนวน 20,000 บาท 
  โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ประจำศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 16,000  บาท 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ  จำนวน  17,000  บาท 
เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  

จำนวน 160,000 บาท 
 

ในส่วนที่ท่านนายกเทศมนตรีมอบหมายให้กระผมชี้แจงมีรายละเอียดดังที่กล่าวมาแล้ว  ลำดับต่อไปขอเชิญท่าน
รองวราภรณ์  ประพรหม ชี้แจงต่อครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอบคุณท่านรองสุวัฒน์  ฮัมดาหลี ครับ  ต่อไปเชิญท่านรองวราภรณ์  ประพรหม ครับ 
 

นางวราภรณ์  ประพรหม รองนายกเทศมนตร ี
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม และประชาชนที่ฟังเสียงตาม
สายอยู่ทางบ้าน ดิฉัน นางวราภรณ์  ประพรหม รองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงรายละเอียดตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
ดังนี้ ค่ะ 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห ์
 งบดำเนินงาน รวม  100,000  บาท 
  ค่าใช้สอย   รวม  100,000  บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี ้
  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาเพ่ือขับเคลื่อนศูนย์บริการกายอุปกรณ์ปันรัก

เทศบาล   จำนวน  20,000  บาท 
  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 40,000 บาท 
  โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 20,000  บาท 
  โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน  20,000  บาท 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟ้าและประปา    รวม  300,000  บาท 
งบเงินอุดหนุน  รวม 300,000 บาท 
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ   
เงนิอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู เพื่อขยายเขตประปา จำนวน 100,000 บาท 
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู ในการขยายเขตไฟฟ้า  จำนวน 200,000  บาท 
 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล  รวม  584,260  บาท 
 งบดำเนินงาน  รวม 584,260  บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 25,000  บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของอปท.ในการคัดแยกขยะจาก 
ต้นทาง จำนวน 10,000 บาท 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะฯ จำนวน 15,000 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค  559,260  บาท 
     ค่าไฟฟ้า  จำนวน  540,000  บาท 
  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  19,260  บาท 
 
งานบำบัดน้ำเสีย    รวม 135,000  บาท 
 งบดำเนินงาน    รวม  135,000  บาท 
  ค่าใช้สอย   รวม  135,000  บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 
   โครงการขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาลตำบลกำแพง  จำนวน 60,000  บาท 

โครงการขดุลอกท่อระบายน้ำ พ้ืนที่เขตเทศบาล  จำนวน 50,000  บาท 
   โครงการคลองสวยน้ำใส  จำนวน  25,000  บาท 
   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม  500,000  บาท 
 งบดำเนินงาน  รวม  500,000  บาท 
  ค่าใช้สอย 500,000  บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 
  โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน
และกลุ่มภาคีเครือข่ายของเทศบาล  จำนวน  500,000  บาท 
    
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน     รวม  535,000  บาท 
 งบดำเนินงาน    รวม  535,000  บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  535,000  บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ จำนวน  200,000  บาท 
โครงการเทศบาลพบประชาชน  จำนวน 80,000  บาท 

  โครงการฝึกอบรมค่ายสภาเด็กและเยาวชน จำนวน  50,000  บาท 
  โครงการฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด จำนวน 20,000 บาท 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพประชาชน จำนวน  60,000  บาท 
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โครงการฝึกอบรมและจัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 70,000 บาท 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สตรี  จำนวน 35,000  บาท 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน  

จำนวน 20,000  บาท 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ   รวม 204,000  บาท 
 งบดำเนินงาน    รวม  204,000 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  204,000 บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 
โครงการจ้างผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 99,000  บาท 
โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา จำนวน  50,000  บาท 
โครงการส่งทีมกีฬาประเภทต่าง ๆ เขา้ร่วมการแข่งขันฯ  จำนวน  15,000  บาท 
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน จำนวน  40,000  บาท  

  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม  604,000  บาท 

งบดำเนินงาน    รวม  499,000 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  499,000  บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    จำนวน  40,000  บาท 
โครงการจัดงานเมาลิดกลางกำแพง    จำนวน  40,000  บาท 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ    จำนวน 150,000 บาท 
โครงการประเพณีชักพระ    จำนวน 40,000 บาท 
โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา    จำนวน  40,000  บาท 
โครงการประเมินผลการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน จำนวน  40,000  บาท 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม  จำนวน 15,000  บาท 

   โครงการฝึกอบรมศาสนาในมัสยิด   จำนวน  30,000  บาท 
   โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาในวันพระ  จำนวน  24,000  บาท 
   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านศาสนา จำนวน  40,000  บาท 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ต้อนรับรอมฎอนฯ จำนวน  40,000  บาท 
งบเงินอุดหนุน    รวม  105,000  บาท 

  เงินอุดหนุน  รวม  105,000  บาท 
   เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา   
   อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง จำนวน  15,000  บาท 
   อุดหนุนมัสยิดกลางกำแพงตามโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านแก่เยาวชน 
         จำนวน  50,000  บาท 
   อุดหนุนวัดอาทรรังสฤษฏิ์ โครงการส่งเสริมคุณธรรมสืบสานวิถีถ่ินไทย จำนวน 40,000 บาท 
 
 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  รวม 700,000  บาท 
  งบดำเนินงาน  ค่าใช้สอย 
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   โครงการจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู  จำนวน  400,000 บาท 
   โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีชุมชน  จำนวน  300,000  บาท   
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม  6,332,600  บาท 

งบบคุลากร  รวม  2,299,100  บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) แยกดังนี้ 
   เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน  2,221,100  บาท 
   เงินประจำตำแหน่ง     จำนวน      78,000  บาท 
 งบดำเนินงาน รวม  3,813,000  บาท 

 ค่าตอบแทน     รวม  382,000     บาท  แยกดังนี้ 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน    18,000  บาท 
  ค่าเช่าบ้าน      จำนวน  264,000  บาท 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    จำนวน  100,000  บาท 
 ค่าใช้สอย    รวม  2,498,000  บาท  แยกดังนี้ 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ    จำนวน  2,378,000  บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ  จำนวน    30,000  บาท 
   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   จำนวน    20,000  บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   จำนวน    70,000  บาท 
 ค่าวัสดุ  933,000  บาท แยกดังนี้      
  วัสดุสำนักงาน      จำนวน    30,000  บาท 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จำนวน    300,000 บาท 
  วัสดุงานบ้านงานครัว     จำนวน    15,000  บาท 
  วัสดุก่อสร้าง      จำนวน  250,000  บาท 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จำนวน    80,000  บาท 
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จำนวน  120,000  บาท 
  วัสดุการเกษตร      จำนวน    50,000  บาท 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จำนวน     5,000  บาท 
  วัสดุเครื่องแต่งกาย     จำนวน    10,000  บาท 
  วัสดุคอมพิวเตอร์      จำนวน    40,000  บาท 
  วัสดุจราจร      เป็นเงิน   30,000  บาท  
  วัสดุอื่น       จำนวน     3,000  บาท 
งบลงทุน   รวม   220,500  บาท 
 ค่าครุภัณฑ์    
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 เครือ่งตัดแต่งพุ่มไม ้จำนวน 1 เครื่อง    จำนวน   11,000 บาท 
 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง   จำนวน     9,500 บาท 
 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จำนวน  200,000 บาท 
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งานก่อสร้าง   รวม 1,789,840  บาท 
 งบลงทุน   
  ค่าท่ีดินและสิ่งกอ่สร้าง   
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแนวเขือ่นริมคลองละงู  จำนวน 871,000 บาท 
โครงการก่อสร้างทางเท้าแนวถนนตลาดสดเทศบาล  จำนวน 850,000 บาท 
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแนวเขื่อน

ริมคลองละง ู   จำนวน 34,840 บาท 
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า k) โครงการก่อสร้างทางเท้าแนวถนนตลาดสดเทศบาล    

จำนวน 34,000 บาท 
ในส่วนที่ท่านนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ดิฉันชี้แจงมีรายละเอียดดังที่กล่าวมาแล้ว  ลำดับต่อไปขอ

เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงต่อค่ะ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอบคุณท่านรองวราภรณ์  ประพรหม  ครับ  ลำดับต่อไปเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง  ผมขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครบั 

 
แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร   รวม  110,000  บาท 
งบดำเนินงาน   รวม  110,000  บาท  

  ค่าใช้สอย  รวม  110,000  บาท 
  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเกษตรพอเพียง  จำนวน  30,000  บาท 
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ   จำนวน  30,000  บาท 
โครงการส่งเสริมอาชีพประมงพ้ืนบ้าน   จำนวน  50,000  บาท 

 
แผนงานการพาณิชย์ 

งานตลาดสด   รวม  80,000  บาท 
งบดำเนินงาน    รวม  80,000 บาท 

  ค่าใช้สอย  รวม  80,000  บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  มีดังนี้ 

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการลานค้าชื่นมื่นคืนวันพุธ จำนวน  20,000  บาท 
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ จำนวน  20,000 บาท 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าในตลาดสด จำนวน 40,000 บาท 
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สถานธนานุบาล เทศบาลตำบลกำแพง 

งบประมาณรายจ่ายรวม 16,670,963  บาท 
งบกลาง   เป็นเงิน  2,229,763  บาท 
 งบกลาง  แยกเป็น 
  ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร  จำนวน  2,000,000  บาท 
 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล  จำนวน  229,763  บาท 
งบบุคลากร  เป็นเงิน  2,290,000  บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รายละเอียดดังนี้ 
  เงนิประจำตำแหน่ง  จำนวน    90,000  บาท 
  ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  จำนวน  2,200,000  บาท 
งบดำเนินงาน  เป็นเงิน  2,027,000  บาท 
 ค่าตอบแทน  รวม  1,304,000  บาท แยกเป็น 

 ค่าเช่าบ้าน   จำนวน  150,000  บาท 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน   60,000  บาท 

 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน  200,000  บาท 
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่  จำนวน  350,000  บาท 
เงินสมทบเงินสะสม  จำนวน  220,000  บาท 
ค่าอาหาร   จำนวน  230,000  บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวน    24,000  บาท 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวฯ จำนวน    50,000  บาท 
ค่าตอบแทนพิเศษ  จำนวน    20,000  บาท 

 ค่าใช้สอย  รวม  331,000  บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  รวม  101,000  บาท  แยกเป็น 

  ค่าจ้างเหมาบริหาร จำนวน    10,000  บาท 
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำนวน      1,000  บาท 
  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  จำนวน      5,000  บาท 
  ค่าเบี้ยประกนัอัคคีภัย จำนวน    20,000  บาท 
  ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จำนวน 5,000 บาท 
  ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 10,000  บาท 
  ค่าสอบบัญชี  จำนวน     50,000  บาท 
 รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ  รวม   10,000  บาท 

  รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน รวม 100,000 บาท 
แยกเป็น 
   ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน  90,000  บาท 
   โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จำนวน 10,000 บาท 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  รวม  120,000  บาท แยกเป็น 
   ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  จำนวน   40,000  บาท   
   ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  จำนวน  30,000  บาท 
   ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  จำนวน 50,000 บาท 
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 ค่าวัสดุ รวม  258,000  บาท 
  วัสดุสำนักงาน     จำนวน  150,000  บาท 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    จำนวน     5,000  บาท 
  วัสดุงานบ้านงานครัว    จำนวน   10,000  บาท 
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จำนวน     5,000  บาท 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จำนวน     5,000  บาท 
  วัสดุคอมพิวเตอร์     จำนวน   80,000 บาท 
  วัสดุอ่ืน ๆ      จำนวน     3,000 บาท 
 
 หมวดค่าสาธารณูปโภค  รวม  134,000  บาท 
  ค่าไฟฟ้า      จำนวน  100,000  บาท 
  ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   จำนวน     6,000  บาท 
  ค่าบริการโทรศัพท์    จำนวน     6,000  บาท 
  ค่าบริการไปรษณีย์    จำนวน    10,000  บาท 
  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จำนวน    12,000  บาท 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์  รวม 53,000 บาท 
 ครุภัณฑ์สำนักงาน  รวม 53,000 บาท 
  1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 
บีทียู จำนวน 1 เครื่อง  (ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดงบประมาณครับ)  เป็นเงิน  43,000  บาท 
  2. จัดซื้อเครื่องปั้มนำ้ จำนวน 1 เครื่อง (ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดงบประมาณครับ) เป็นเงิน 10,000  บาท 
 
งบรายจ่ายอ่ืน เป็นเงิน  10,071,200  บาท 
  ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ    จำนวน      71,200  บาท 

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30     จำนวน  3,000,000  บาท 
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล รอ้ยละ 50 จำนวน  5,000,000  บาท 
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20   จำนวน  2,000,000  บาท 

  สำหรับรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  ก็มีเพียงแค่นี้ครับ 
 
นายนพดล   พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  วันนี้ในการประชุมระเบียบวาระที่ 5 เพ่ือพิจารณาการนำเสนอญัตติร่าง    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กระผมขอให้สมาชิกพิจารณาในวาระที่ 1  โดยศึกษา
ในหลักการ  แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบที่เลขานุการ ได้นำเรียนข้างต้นว่า  การนำร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และจะพิจารณาวาระท่ี 2  ให้กำหนดระยะเวลาในการ
แปรญัตติ  ฉะนั้นในการประชุมวันนี้ให้ท่านพิจารณาในขั้นทราบหลักการ และลงมติว่าจะรับหลักการในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายที่นำเสนอหรือไม่  ลำดับต่อไปกระผมก็จะเปิดให้สมาชิกอภิปรายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ที่เสนอมา ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเลยครับ เชิญคุณ  วสันต์  ปกติง ครับ 
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นายวสันต์  ปกติง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพ่ีน้องประชาชน  
ที่รับฟังเสียงตามสายทุกท่านครับ กระผม นายวสันต์  ปกติง  สมาชิกสภาเทศบาล วันนี้กระผมรู้สึกดีใจแทนพ่ีน้อง      
ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ที่มีผู้บริหาร ทุ่มเทการทำงาน เพ่ือพ่ีน้องจริงๆ ซ่ึงกระผมดูรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเฉพาะ แผนงานด้านการเกษตร มีโครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการเกษตรพอเพียง โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ  และโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งโครงการ
ทั้ง 3 โครงการนี้สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมให้กับพ่ีน้องในเทศบาลได้ โดยเฉพาะโครงการเลี้ยงแพะ ได้ทั้งเนื้อและ  
ทั้งปุ๋ยที่ปลอดสารเคมีอีกด้วยครับ ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นอาหารส่งเสริมสุขภาพ ปลอดภัย เป็นกำไรต่อชีวิตพ่ีน้อง
ประชาชน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย กระผมเชื่อว่าในวิถีชีวิตวันต่อๆ ไป มนุษย์ทุกคนย่อมจ่ายแพงเพ่ือสุขภาพ ฉะนั้น
เราต้องมีแหล่งอาหารปลอดภัยในวิธีแบบเกษตรปลอดสารพิษในเขตเทศบาลของเรา 
 กระผมขอฝากฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภา ว่ายังมีพ่ีน้องประชาชนอีกหลายกลุ่ม หลาย ๆ คน ที่ยังต้องการ
โครงการดังกล่าว อยากให้เกิดเป็นอาชีพจริง ๆ ในชุมชนเทศบาลของเรา เพราะหลาย ๆ พ้ืนที่ในชุมชน ยังใช้วิ ถีชีวิต   
แบบพ่ีงพาด้านการเกษตรอยู่ อย่างน้อยๆ ก็เป็นอาชีพเสริมครับ ขอบคุณครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์    ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอบคุณท่านวสันต์  ปกติง ครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ  
เชิญคุณธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี ครับ 
 
นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี สมาชิกสภาเทศบาล 
 -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา และประชาชนที่รับฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน ดิฉัน นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี 
สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ดิฉันขออภิปรายในส่วนของ แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีโครงการดังนี้ 
 1.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพจิตอาสาเพ่ือขับเคลื่อนศูนย์บริการกายอุปกรณ์ปันรัก เทศบาลตำบล
กำแพง  จำนวน 20,000  บาท 
 2.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  จำนวน  40,000  บาท 
 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จำนวน 20,000   บาท 
 4.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 20,000 บาท 
 ทั้ง 4 โครงการเป็นโครงการที่ดีมาก ประชาชนได้รับประโยชน์ ดิฉันต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้เล็งเห็น
ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพงเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ประชาชนได้อยู่ดี   
มีสุข มีสุขภาพที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุขกันมากขึ้น ทิศทางนโยบายการบริหารของท่าน
นายกเทศมนตรี เป็นการมองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์และเห็นความสำคัญในการบริหาร การบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลักดันสู่เป้าหมายไปสู่ความสำเร็จ อีกทั้งทักษะของบุคลากรเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบลกำแพงให้มีความเจริญต่อไป ขอบคุณค่ะ  
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์    ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอบคุณท่านธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี ครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ  
เชิญคุณบูสามะ  มานะกล้า  ครับ 
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นายบูสามะ มานะกล้า  สมาชิกสภาเทศบาล 
 เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และพ่ีน้องประชาชนที่รับฟังเสียงตามสาย
อยู่ในขณะนี้ กระผมนายบูสามะ มานะกล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ได้ให้
โอกาสผมได้ลุกขึ้นมาอภิปราย ท่านประธานครับ วันนี้เป็นวันที่ฝ่ายบริหารได้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำเข้าสู่สภาฯแห่งนี้ เพ่ือนำไปใช้จ่ายในช่วงปลายปี 2565 และเพ่ือนำไปเป็นแผน     
ในการใช้จ่ายประจำปี 2566 ต่อไป ท่านประธานครับ จากการศึกษารายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นที่ทราบกันดีว่ารายได้หลักของเทศบาลมาจาก 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. จากภาษีเงินได้
ต่างๆ 2. รายได้จากสถานธนุบาล 3. เงินรายได้จากการอุดหนุนต่างๆ จากรัฐบาล ในเมื่อรายได้หลักมาจากพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ จากการศึกษาดูแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชนเขตเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ และจะเป็นการจ่ายที่กลับคืนสู่พ่ีน้องประชาชนในรูปแบบบริการสาธารณะ เช่น 
ด้านสาธารณสุข ฯ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านอาชีพ ด้านเกษตร และการโยธา แต่ในความสมบูรณ์ก็ยังขาดความสมบูรณ์
อยู่เช่นกัน และงบประมาณเพ่ือใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ได้ตั้งงบประมาณไว้น้อยมาก เช่น  ศูนย์วิทยาศาสตร์
การกีฬา ขณะนี้เครื่องวิ่งออกกำลังกายได้ชำรุดเสียหายไปแล้ว จำนวน 2 เครื่อง และยังคงใช้งานได้อีก 1 เครื่อง อุปกรณ์
ยกน้ำหนัก มีอายุการใช้งานประมาณ 2-3 ปีแล้ว เหล่านี้จะมีการสึกหรอตามกาลเวลา แต่งบประมาณในการจัดซื้อไม่มี
ครับท่านประธาน สมาชิกที่มาออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเน็ต มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นครับท่านประธาน ประชาชนได้หันมา
ออกกำลังกายเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ดังนั้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกกำลังกายก็จะมีไม่เพียงพอ กระผมจึงขอฝากท่านประธาน   
ไปยังฝ่ายบริหารช่วยดูแลงบประมาณ หรืองบอุดหนุน เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์เหล่านี้หรือตั้งงบประมาณซ่อมแซมให้มากกว่านี้ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ต่อไปครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์    ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอบคุณท่านบูสามะ  มานะกล้า ครับ  มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ  
เชิญคุณยูมะคาน  ฮัมดาหลี ครับ 
 
นายยูมะคาน  ฮัมดาหล ีสมาชิกสภาเทศบาล 
 -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตลอดจน     
พ่ีน้อง ประชาชนทุกท่านที่รับฟังเสียงตามสายอยู่ในขณะนี้ กระผม นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กำแพง วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เรื่องที่ผมจะอภิปรายในวันนี้ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566  ท่านประธานครับ คำว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึงแผนงานสำหรับประมาณการด้านรายรับรายจ่ายในรูปของจำนวนเงิน         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ โดยระยะเวลาเป็น ปีงบประมาณคือระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีจนถึง 
30 กันยายนของปีถัดไป เงินงบประมาณของเทศบาลตำบลกำแพง ปี 2566 โดยประกาณการไว้ 65,549,000 บาท ซึ่ง
ถือว่าเป็นงบประมารที่มากพอใช้ ขนาดเทศบาลของเราเป็นแค่เทศบาลตำบล แต่รายได้ของเทศบาลของเราได้จัดเก็บเอง 
และรายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 ส่วนรายจ่ายของเทศบาลของเรามีรายจ่ายเยอะเช่นกัน ตามแผนงานที่ทางกองงานต่าง ๆ ได้ทำงบประมาณไว้
แต่ละกอง ตามในร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามเอกสารที่มีอยู่กับเพ่ือนสมาชิกทุกคน  ผมในฐานะ
สมาชิกสภาได้ดูรายละเอียดรายจ่ายของแต่ละกองงานในแผนงานต่าง ๆ ไว้ กระผมไม่ได้สงสัยหรือติดขัดอะไรกับร่างเทศ
บัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพราะผมถือว่ากองงานที่รับผิดชอบแผนงานหรือโครงการ
ต่าง ๆ ได้จัดทำเรื่องของรายจ่ายมาดีแล้ว เพราะในแต่ละแผนงาน หรือโครงการเรามีราคากลางวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่
ใช้ในแผนงานต่าง ๆ บางแผนงานอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างขึ้นอยู่กับการปรับตัวของราคาสินค้าด้วยกับสภาวะเศรษฐกิจ
อาจทำตามแผนงานหรือโครงการที่ไม่ได้จัดทำ ทำให้แผนงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ อาจปรับลดโครงการหรือ 
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เปลี่ยนแปลงโครงการไปก็ได้ บางโครงการต้องนำเข้าขอความเห็นชอบต่อสภาแห่งนี้ด้วยครับ ที่กระผมไม่ท้วงติงอะไรใน
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพราะต่อไปเราจะมีคณะทำงานติดตามแผนอยู่ 
กระผมเลยไม่มีข้อซักถามอะไรครับ  กระผมในฐานะสมาชิกสภา และกระผมได้อยู่ในคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาล
ด้วย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสภาแห่งนี้ และได้ติดตามการดำเนินงานตามแผนมาตลอดครับ 
 กระผมเชื่อมั่นมาตลอดว่าในการใช้จ่ายเงินของเทศบาล โดยฝ่ายบริหาร ภายใต้การนำของท่านนายก          
วิชิต   แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกคน  โดยเฉพาะกองคลัง ที่เป็นแม่งานใหญ่ในการดูแลกำกับเรื่องของงบประมาณมาด้วยดีตลอด  
 ตั้งแต่ทางเทศบาลของเรายกฐานะจากสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาล กระผมมีความภูมิใจมาตลอดว่าเทศบาล     
ของเราไม่เคยเสื่อมเสียในเรื่องของความไม่โปร่งใสในเรื่องของเงินงบประมาณ ท่านนายกวิชิตของเรา เน้นย้ำมาตลอด  
ในเรื่องนี้ ทางเทศบาลตำบลกำแพงของเราเคยได้รับรางวัลมาแล้วครั้งหนึ่ง ด้านความโปร่งใสในองค์กร นี่เป็นการการันตี
ว่าเทศบาลของเรามีความโปร่งใสมาตลอดครับท่านประธาน เงินงบประมาณของทางเทศบาลของเรา เงินทุกบาททุก
สตางค์ คือเป็นเงินภาษีของประชาชนที่ เทศบาลที่ของเรา ต้องนำมาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
แผนงานของกองงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโดยเน้นไปทางโครงการสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน       
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคมให้ดีขึ้น ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและแก้ปัญหาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชน ตามอำนาจและหน้าที่ตามระเบียบข้อกฎหมายที่วงไว้ครับ  
 ท่านประธานที่เคารพ พวกเราสมาชิกสภาเทศบาล เข้ามารับตำแหน่งหน้าที่ตั้งแต่ช่วงกลางปีงบประมาณ 2564 
จนถึงปัจจุบันนี้ ปลายปีงบประมาณ 2565 และยังเป็นช่วงที่โรคโควิด -19 ได้ระบาดหนักพอดี พวกเราชาวเทศบาล
กำแพง ก็ยังดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ไปด้วยดี เฉพาะแผนงานและโครงการในปี 2565 ซึ่งอยู่ปลายปี
งบประมาณในปีนี้เราดำเนินงาน ไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ผมถือว่าเราได้ดำเนินงานไปแล้วใกล้บรรลุเป้าหมายแล้วครับท่าน
ประธาน กระผมในฐานะสมาชิกสภาแห่งนี้ อยากให้เพ่ือนสมาชิกรับรองญัตตินี้ให้ผ่านการพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์    ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอบคุณท่านยูมะคาน ฮัมดาหลี ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างไหมครับ  เชิญคุณเล็ก 
ชูสกุล ครับ 
 

นายเล็ก  ชูสกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  
 

 - เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเล็ก ชูสกุล สมาชิกสภาเทศบาล     
เมื่อสักครู่นี้ ที่กระผมได้ลุกขึ้นมาเพ่ือจะหารือกับท่านประธานเรื่องของรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารจะนำเสนอต่อสภาฯ ก็ได้
ผ่านพ้นไปแล้วนะครับ ต่อไปนี้ จากการที่ฝ่ายบริหารได้แถลงนโยบาย จริงอยู่ครับท่านประธาน ว่าเป็นหน้าที่ของสภาฯ 
ที่จะอนุมัติให้ความเห็นชอบโครงการต่างๆ  แต่ท่านประธานสภาที่เคราพ  สำหรับการเปิดเสียงตามสายอยู่ในขณะนี้ 
กระผมเองอยากจะให้พ่อแม่พ่ีน้องที่นั่งรับฟังเสียงตามสาย ที่ให้การสนใจเรื่องการบ้านการเมืองในขณะนี้  จะเป็นไปใน
ลักษณะใด ดังนั้น ผมขออนุญาตท่านประธานเพ่ือจะขอลงรายละเอียดสักหนึ่งเรื่อง  ซึ่งปัจจุบันก็ยังถือปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการ ว 044 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  เรื่อง แนวทางการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือที่จะให้ชื่อปรากฏอยู่        
ในข้อบัญญัติ ที่มีความชัดเจน ถูกต้อง ง่ายต่อการนำเสนอให้ผู้พิจารณาได้พิจารณา ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง หรือผู้กำกับดูแลเอง นอกนั้น กรณีมีหน่วยงานภายนอกมีการตรวจสอบ อปท.ของเรา ในการเขียนคำชี้แจง
รายละเอียดจะทำให้มีการเข้าใจที่ถูกต้องครับท่านประธาน ในการตั้งข้อสังเกตลดการทักท้วงลงงบตัวอย่าง เช่น การจัด
งานวันเด็ก อปท.ก็ต้องระบุรายละเอียดของคำชี้แจงงบประมาณซึ่งเป็นการเขียนความต้องการของเราลงไปนั่นเอง ครับ
ท่านประธาน แต่ระเบียบนี้เรียกว่าคำชี้แจง เช่น โครงการงานวันเด็ก คือรายการงบประมาณ 250,000 บาทที่ได้ตั้งไว้นั้น 
เป็นชื่องบประมาณตั้งจ่าย ส่วนคำชี้แจงคือการอธิบายรายการที่จะจ่าย เนื้อหาของคำอธิบายรายละเอียด เช่ น          
ร่างงบประมาณรายจ่ายที่ท่านได้แจกให้กับเ พ่ือนสมาชิกก็ถูกต้องแล้วครับทา่นประธาน ทีผ่มพูดมานี ้     
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ก็เพ่ือจะลงรายละเอียดให้พ่อแม่พ่ีน้องที่รับฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน ได้รับทราบครับท่านประธาน หนังสือเทศบัญญัติ 
เหล่านี้ ถ้าผ่านการอนุมัติ ร่างเทศบัญญัติจากสภาฯ ทางผู้ดูแลได้อนุมัติ ก็จะประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบกัน 
กระผมอยากจะบอกรายละเอียดต่อสภา เพ่ือบันทึกในวาระการประชุม คือ 1. จะต้องเขียนว่าค่าจัดการในการดำเนิน
โครงการวันเด็ก  2. ชี้แจงรายละเอียดโดยไม่ต้องระบุวงเงิน เพ่ือให้ผู้ที่พิจารณาเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติจะนำไปเป็น    
ไกด์ไลน์ ครับท่านประธาน ว่าที่เราได้ตั้งงบประมาณ   ไว้เป็น 150,000 บาท นั้น ดูแล้วค่อนข้างจะสูง ท่านประธาน      
ที่เคารพครับ กรณีที่ฝ่ายบรหิารได้ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปีนี้ตั้งไว้ 65,549,000 บาท   พ่ีน้องครับ สภาเองก็มีหนทาง
ที่มาของงบประมาณ  กระผมขอชี้แจงงบประมาณต่อสภา ครับท่านประธานที่เคารพ เมื่อทราบที่มาของงบประมาณ
ประจำปี ว่าได้มาอย่างไร ท่านประธาน กระผมขอลงให้ลึกนิดหนึ่ง เพ่ือเป็นการทำความเข้าใจ เรื่องแหล่งที่มาของ
งบประมาณ ของ อปท. หลักคือภาษี และภาษีนั้นคือ สิ่งที่รัฐจัดเก็บจากพ่ีน้องประชาชน รวมไปถึงผู้ประกอบการ      
เพ่ือจะนำมาเป็นรายได้ของรัฐ และนำมาพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ สังคม เมื่อเราย้อนกลับไปในอดีตต้ังแต่ยุคของโรมัน 
ประเทศจีนก็ยังใช้ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีในประเทศไทยจะมีแหล่งที่มาจาก 1. ภาษีบุคคลธรรมดาของประเทศ       
มี 15% 2. ภาษีนิติบุคคล คือบริษัทห้างร้านทั้งหลาย รวมถึง SME และบริษัทใหญ่ๆ มีถึง 29%  3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
กระผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้  ซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บได้เยอะถึง 37% และ 4. ภาษีอากรต่างๆ คิดเป็น 19 % ส่วน
ใหญ่จะเป็นภาษีพิเศษ ภาษีนำเข้า และเป็นภาษีน้ำมัน แหล่งที่มาของรายได้เทศบาลตำบลกำแพง มียอดเงินทั้งหมด    
หกสิบห้าล้านบาทนั้น ส่วนใหญ่จะได้มาจากภาษีอากร และค่าปรับธรรมเนียมใบอนุญาต ซึ่งได้สูงกว่าปีที่แล้ว และ 3 
ได้มาจากหมวดรายได้ทรัพย์สิน 4. ได้มาจากหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5. ได้มาจากหมวดรายได้จากทุน  6. ประมาณการ   
ที่จัดเก็บเองและเป็นรายได้ที่รัฐได้จัดสรรมาให้ กับ อปท. และรายได้ที่รัฐอุดหนุนให้ อปท. ท่านประธานที่เคารพ เรามา
ลงรายละเอียดถึงโครงการต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามหลักการครับท่านประธาน ไม่มีอะไรที่ออกไปนอกลู่นอกทาง   
ผมเองก็สนับสนุนอย่างที่เพ่ือนสมาชิก ขออนุญาตเอ่ยนามท่านยูมะคาน ฮัมดาหลี ได้ชื่นชมทางฝ่ายบริหาร ท่านประธาน
ที่เคารพครับ มีงบลงทุนในหน้า 152 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คุณลักษณะ ในการเขียนคำชี้แจงนั้น ท้องถิ่นจะต้อง
ระบุและปริมาณ และต้องระบุว่าเป็นข้อระเบียบกฎหมายตัวไหน  ในการตั้งงบประมาณตามกฎหมายจัดตั้ง ให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องระบุเฉพาะกรณีที่เป็นที่ใช้สำหรับงานบริการท้องถิ่น ประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเกิด
เป็นกิจกรรมสาธารณะดีที่สุดครับท่านประธาน นี่เป็นการชี้แจงกรณีที่เป็นครุภัณฑ์ กระผมอยากจะบอกว่าในวงเล็บ
คุณลักษณะเฉพาะข้อสังเขป การจ่ายตามบัญชีมารตฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม 2564  ก่อนจะทำงบประมาณ 
เราจะต้องทำชว่งปลายปี 2565  จะอ้างถึงบัญชีมาตรฐา นของ ปี2565 เราเลยเขียนคำชี้แจงงบประมาณ ในปี พ.ศ.2566 
ว่าการจัดซื้อครุภัณฑ์ชิ้นนี้ เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ของสำนักงบประมาณ ประจำปี 2565 ซึ่งสำนัก
งบประมาณ จะมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์เป็นประจำทุกปี ครับท่านประธาน ดังนั้น กระผมว่าไม่ต้องระบุ เวลาอปท.จะก่อ
หนี้ผูกพัน หลักเกณฑ์ได้กำหนดไว้ว่า ให้ก่อหนี้ผูกพันตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีนั้นๆ เพราะในข้อบัญญัติระบุ
ว่าให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ ปี 2565 ท่านจะต้องทำบันทึกเพ่ือขอแก้ไขต่อท่านนายกฯ ทำให้เสียเวลาด้านธุรการไปหลาย
นาทีครับท่านประธาน เป็นวัน เป็นชั่วโมงเพ่ือเสนอบันทึกครับท่านประธาน ตรงนี้กระผมคิดว่าไม่ต้องระบุ  ท่านประธาน
ที่เคารพ มีอีกเรื่องหนึ่งที่กระผมอยากเสนอฝ่ายบริหาร งานขุดลอกท่อระบายน้ำ  ทางฝ่ายบริหารตั้งไว้ 50000 บาท ใน
การใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลกำแพง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 -2570 ของกองสาธารณสุขฯ จำนวนเงินนี้ ผมคิดว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมาก ถ้าเราเอาไปใช้กลายเป็นงานที่เกิด
ความคุ้มค่าต่อพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธาน  ผมคิดว่าเป็นยอดเงินที่มากมายครับท่านประธาน ยังมีอีก
หนึ่งโครงการ ในงบลงทุน ผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ประเทศไทยส่วนใหญ่งบประมาณได้มาจากการ
ท่องเที่ยว ประเทศไหนการท่องเที่ยวรุ่งเรือง ประเทศนั้นย่อมมีความสมบูรณ์ในเรื่องของเงินทองค่าใช้จ่าย ทุกคนจะมี
รายได้สูงเกินหมื่น นำเข้าเป็นงบประมาณครับท่านประธาน ตามที่ผมได้กล่าวไว้นั้น ปกติงบการท่องเที่ยวเป็นงบที่หลาย
จังหวัดต้องการจะให้เข้ามาในระบบ ผมขอพูดเรื่องของถนนเทศบาล 1 เป็นถนนสายเอกที่สามารถพานักท่องเที่ยวจาก
หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นตอนบนของจังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี ปกติอำเภอละงู 
นอกจากจะมีเกาะหลีเปะ แล้ว ก็จะมีบ้านบ่อเจ็ดลูก บ้านบูโบย บ้านกาแบง พอจะมีนักท่องเที่ยวต่างๆ ได้เข้ามาพักผอ่น  
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และประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลกำแพง โดยเฉพาะวันพุธ ซึ่งได้ประกาศทุกวัน    ทุกเวลา ว่าในแต่ละวันนั้นจะคำ
ว่าเทศบาลตำบลกำแพงเป็นเมืองหน้าด่าน สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่า ทั้งสองข้างทางของเทศบาลโดยเฉพาะถนนสาย
เทศบาล 1 สองข้างทางจะมีหลุม รถไม่สามารถวิ่งผ่านได้ หลุมที่ 5-6 ผมอยากฝากท่านประธานบอกผ่านไปยังฝ่าย
บริหาร ควรมีการซ่อมแซมปีละ 4-5 หลุม เพื่อได้ใช้ประโยชน์ได้และวิ่งสวนทางกันได ้ขอบคุณครับท่านประธาน 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอบคุณท่านเล็ก  ชูสกุล ครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีก็ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีตอบข้ออภิปรายครับ  
 
นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง 
 - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม และ
ประชาชนที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้านในขณะนี้ กระผม นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง   ก็ขอขอบคุณ
ท่านเล็ก ชูสกุล นะครับ มีความละเอียดอ่อน มองการณ์ไกล และมีความรู้ถึงต่างประเทศ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรู้      
เราเปิดสภากี่ครั้งท่านก็เข้ามาอธิบาย ท่านมีหลักการและเหตุผล ผมอยากจะฝากว่า ในส่วนของเทศบัญญัติท่านได้อ่าน
มาบ้างไหม โครงการต่าง ๆ ที่เราทำมันอยู่ในเทศบัญญัติ วิธีดำเนินงาน  ก่อนการประชุมสภาได้ทำหนังสือเชิญสมาชิก
สภาทุกท่าน ไม่ว่าฝ่ายไหน ทุกฝ่าย เชิญเข้ามาร่วมประชุม ในเรื่องของแนวทางการวางงบประมาณ เปิดโอกาสให้ทุกท่าน
ได้มาฟัง และเสนอแนะ รวมถึงการติติง จะเพ่ิมหลักการ เพ่ิมตรงไหนได้ทั้งหมด ผมบริหารหลักการด้วยการร่วมคิด    
ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ไม่ใช่รวมกันคิด ร่วมกันทำ และอีกคนร่วมกันนิ่ง ร่วมกันถอย เมื่อมีการประชุม หรือปรึกษาหารือ
งบประมาณตั้งแต่ไหนแต่ไร นี่ผมเป็นมา 3 สมัยและก็นับรวมกับของ คสช.ด้วยประมาณ 14 - 15 ปี มีอยู่คนเดียวนะครับ
ที่ไม่ค่อยได้เข้ามาร่วม ในปีนี้ก็เช่นกันนะครับ ทุกท่านเข้ามาประชุมเหมือนเดิมแต่จะมีอยู่ 1 ท่านที่ไม่เข้ามา ไม่รู้ หรือว่า  
รู้มากผมก็ไม่เข้าใจ เพราะว่าการดำเนินโครงการหลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ โครงการ เหมือนที่ท่านเล็ก  ชูสกุล ได้กล่าว     
ไม่ว่าโครงการวันเด็ก วันศาสนาอิสลาม เรื่องเหล่านี้อยู่ในเทศบัญญัติหมดแล้วทั้งวิธีการดำเนินการ แต่ที่เรามาคุยกัน    
ในสภา ถ้าท่านคิดว่าถูกต้องกระผมค่อยทำหนังสือไปยังจังหวัด เพราะท่านบอกว่าตอนนี้เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ ทุกทีทุ่กแห่ง
มีงบประมาณเยอะก็ต้องอธิบาย ถ้าเทศบาลเรามีงบประมาณ สองพันล้านทำโครงการนั้นผมต้องอธิบายเป็นเดือน สภา
ต้องเปิดเป็นเดือนนะครับ ผมคิดว่าโครงการถ้าเราทำแบบนั้นจริง ๆ จะทำอย่างไรให้สภาของเราไปได้ถูกต้องตาม
หลักการเหตุผลว่าการร่างงบประมาณ งบประมาณเหมือนที่ท่านเล็กว่า เราไดม้าหลาย ๆ พ้ืนที่หลายๆ เรื่อง งบประมาณ
จากภาษีนะครับ ถามว่าเราใช้จ่ายคุ้มค่าใช้จ่ายยังไงให้คุ้มค่า เพราะว่าท่านที่เข้าร่วมประชุมในเรื่องการร่างงบประมาณ
รายจ่ายก็รู้อยู่นะครับ ทุกท่านที่เข้ามารู้ดีนะครับ แต่ท่านที่ไม่เข้าจะรู้มาก ในเรื่องงบประมาณหรือเรื่องที่ท่านบอกว่า     
การขุดลอกคู ตั้งงบประมาณไว้ห้าหมื่นบาท ท่านบอกว่าเยอะ เหมือนกับพูดแดกดัน เงินเท่านี้จริง ๆ มันไม่ได้เยอะ      
จริง ๆ ผมอยากจะตั้งสักห้าแสน แต่ด้วยหลักการและเหตุผลที่เราเข้าร่วมประชุมกันในโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าการจ่าย
เงินเดือนของสมาชิก ผมขอรบกวนสมาชิกขอตัดเงินเดือนสักครึ่ง เพ่ือจะเอามาทำโครงการได้ไหมครับ โดยที่ว่าไม่ต้องมา
เจียดในงบประมาณ รู้อยู่ว่างบประมาณแต่ละพ้ืนที่เหมือนกันหมด แต่ถามว่าเทศบาลของเราอยู่ ได้ไหม เราอยู่ได้ เราทำ
มาได้ ที่อ่ืนเขามีปัญหามากกว่านี้เยอะ ปัญหาของเขาแก้ไม่ตกในส่วนนี้งบประมาณต่าง ๆ ของเรายั่งยืนหลายโครงการ 
ไม่ว่าเลี้ยงปลากระชังเราก็มีเงินตั้งไว้เล็ก ๆ น้อยๆ โครงการที่เห็นว่า    ต่อยอดได้จะต้องงบประมาณไว้ มีโครงการเดียวที่
ไม่ได้ตั้งไว้คือโครงการโรงน้ำตะรุเตา ท่านก็รู้อยู่ว่าแบบไหน  มีกลุ่มไลน์ส่งมาให้ผมทุกวันจะจัดการกันยังไง จะต่อยอด
แบบไหนผมก็ยังไม่รู้ นั่นคือความโปร่งใสที่มันเกิดขึ้น เราต้องมองดูตัวเอง  เหมือนท่านบอกว่าหลาย ๆ เรื่อง หลายๆ 
โครงการท่านเป็นผู้รู้มาก ก็เหมือนที่ผมอธิบายให้ฟังโครงการที่เทศบาล 1 เหมือนกันเรามีงบพัฒนาเมืองที่แน่นอนแล้วซึ่ง
คุยไปตอนสภาครั้งที่แล้ว ซ่ึงจะดำเนินการในปี 2566 ถนนทุกสาย ตอนนี้ให้กองช่างดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาคู  
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ต่อไปไม่ต้องมีงบแล้ว ตั้งหนึ่งแสนหนึ่งล้านมันไม่คุ้ม แต่เราจะวางแผนอย่างไรให้มันเกิดเป็นมิติใหม่เป็นนวัตกรรมที่ยั่งยืน 
ตอนนี้ให้กองช่างออกแบบทำช่อง ให้เป็นบ่อพัก แล้วก็มีการฉีดอัดด้านบน ฉีดลงไปในช่องช่องหนึ่งแล้วเราก็มีการดูด
ขึ้นมา ก็เหมือนที่ท่านคุยหลาย ๆ เรื่อง เช่นวันก่อนเห็นอยู่ว่าประตูเข้าเมืองเขากำลังดำเนินการอยู่ ท่านก็บอกว่าไม่ได้ทำ 
ดำเนินการตั้งแต่พูดครั้งที่แล้วอยู่ในช่วงดำเนินการอยู่ท่านก็มาพูดในสภาว่าไม่ได้ทำ การทำแต่ละเรื่องแต่ละโครงการมัน
ช้าด้วยงบประมาณท่ีเขาโอนเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยกว่าจะสิ้นปีเราต้องมานั่งเก็บงบประมาณหลายๆ เรื่อง แล้วก็มาร่วม
ประชุมอีกครั้ง มีงบประมาณที่เหลือจ่ายก็ทำโครงการเพ่ิมเติม แผนงานพัฒนาต่าง ๆ เราก็ได้จากชุมชน ในเรื่องของการ
กีฬาการออกกำลังกาย ปีนี้เราก็ขยายไปในชุมชน เราจะไม่ให้แออัดอยู่ในสวนสาธารณะอย่างเดียว ตอนนี้เครื่องออก
กำลังกายเหลือน้อย เราจะเพ่ิมการออกกำลังกายกลางแจ้งไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า ประชาชน ชาวบ้านเดินผ่านไปมาเห็นที่
ออกกำลังกายกลางแจ้งอยู่ในจุด ๆ หนึ่ง ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ ตอนนี้เราอย่าไปคิดอย่างเดียวว่าศูนย์วิทยาศาสตร์
เราสร้างขึ้นมา ขนอุปกรณ์เข้าไป มันเสีย มันพัง เราต้องคิดให้ได้ ว่าทำอย่างไรให้ลดต้นทุน ประชาชนได้ใช้กันทั่วถึง นั่น
คือรูปแบบการคิด การบริหาร การจัดการ จริง ๆ แล้วหลายๆ เรื่อง หลายๆ โครงการ สุดท้ายก็เราผ่านสภาวันนี้ เมื่อผ่าน
สภาแล้วเราต้องส่งหนังสือพร้อมร่างเทศบัญญัติที่ผ่านการเห็นชอบแล้วไปจังหวัด จังหวัดจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติอีก
ครั้งว่าผ่านหรือไม่ผ่าน เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะมีการตรวจสอบรายละเอียดในตัวร่างเทศบัญญัติฯ 
ทั้งหมด ว่าการดำเนินโครงการต้องอยู่ในระบบทั้งหมด ขอบคุณท่านเล็ก นะครับ ที่อยากให้ทางสภาเราได้ชี้แจงในเรื่อง
โครงการต่าง ๆ ให้ละเอียดนะครับ ผมก็ยอมรับเป็นเรื่องที่ดี      เป็นมิติใหม่ เป็นนวัตกรรมใหม่ทุกโครงการที่ท่านบอก 
ต่อไปข้างหน้าผมจะพิจารณากระผมจะทำหนังสือร่างถึงท้องถิ่น ทำถึงจังหวัดว่าเราจะใช้หลักการตัวนี้ได้ไหม เปิดสภา
ร่วมกันเป็นเดือนสักครั้งหนึ่ง อยากจะเรียนให้ทราบ ขอบคุณครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์    ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านเล็ก  ชูสกุล  ครับ 
 
นายเล็ก  ชูสกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ขออนุญาตท่านประธาน ท่านประธานที่เคารพ กระผมเล็ก ชูสกุล จะมาชี้แจงต่อสภา ผมขอใช้สิทธิเมื่อกี้มีการ
พาดพิง สิ่งที่กระผมได้อภิปรายไปเมื่อกี้ ถ้าไปดูบันทึกรายงานการประชุมเพ่ือนสมาชิกก็ได้ฟังอยู่  เรื่องที่ผมพูดไปก็คือ
เรื่องคูระบายน้ำ กับถนนสายเทศบาล 1  และเรื่องคำชี้แจงของงบประมาณ 3 ประเด็นที่ผมได้พูดไปในสภา ส่วนอีกเรื่อง 
สถานที่ออกกำลังกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์กระผมไม่ทราบว่าเอามาจากไหนครับ กระผมไม่ได้พูด ขอชี้แจงแค่นี้ครับท่าน
ประธาน 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล 
 ขอบคุณท่านเล็ก ชูสกุล นะครับ  ท่านนายกได้อธิบายท่านสมาชิกท่ีตั้งข้ออภิปรายหรือเสนอแนะมาแต่ละท่าน 
ที่ท่านนายกได้ตอบ เป็นการตอบของสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้อภิปรายมานะครับ ตั้งแต่ท่านบูสามะ ท่านเล็ก ท่านวสันต์ 
ท่านธัญญ์วรรณ ท่านยูมะคาน ตรงนี้มันอยู่บนกรอบของความถูกต้อง องค์ประกอบของความจริงในเรื่องงบประมาณ
หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าใจนะครับ ในการตอบข้อซักถามของท่านนายกนะครับ 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอแนะอะไรอีกบ้างครับ  เชิญครับ...............................  ถ้าไม่มีท่านใดจะ
อภิปรายแล้ว ลำดับต่อไปกระผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  เพ่ือที่จะขอมติเห็นชอบที่ประชุมในระเบียบ
วาระท่ี 1  รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สมาชิกท่านใดเห็นสมควร
รับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้  ตามท่ีผู้บริหารเสนอมา โปรดยกมือครับ   

สมาชิกสภาเทศบาลรับหลักการจำนวน 11 ท่าน  สมาชิกสภาไม่รบัหลักการจำนวน - ท่าน  งดออกเสียง 1 ท่าน 
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เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้  เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ตามท่ีนายกเสนอมานั้น   
 ลำดับต่อไป เป็นขั้นตอนของการพิจารณาเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ก่อนอ่ืนผมต้องขอมติจากที่
ประชุมในเรื่องของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ว่าจะใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมที่สภาเทศบาลตำบล
กำแพงได้เลือกไว้เมื่อคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  เมื่อ
วันที่ 11  พฤษภาคม  2564   โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ประกอบด้วย   

1. นายวสันต์  ปกติง  สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 
   2. นายรอเต็น  หยีราเหม  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
   3. นายวีรวัฒน์  พลพุทธ  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ 
ผมขอมติที่ประชุมก่อนนะครับว่าจะใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมหรือไม่  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ใช้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ชุดเดิมทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
โปรดยกมือครับ  สมาชิกสภาเห็นชอบ 11 คน  ไม่เห็นชอบ - คน  งดออกเสียง  1 คน 
 เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้  มีมติเห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ชุดเดิมทำหน้าที่แปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566   
 

 ลำดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาเสนอและพิจารณาเวลาแปรญัตติ  ในการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 
และวาระที ่3 ต่อไป   ขอเชิญท่านเลขานุการชี้แจงระเบียบครับ   
 

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาฯ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554  ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนนเงินที่
ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้า
เป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 
วรรคหนึ่ง  ครับ 
 

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์    ประธานสภาเทศบาล 
 การพิจารณาเวลาแปรญัตติ  ในการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาในวาระที ่2  สมาชิกท่านใดจะเสนอวันเวลาในการ
แปรญัตติบ้างครับ  เชิญครับ เชิญคุณวสันต์  ปกติง  ครับ 
 
นายวสันต์  ปกติง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  เมื่อเรามีการรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ในเวลา  12.16 น.  ผมขอเสนอให้มีการเสนอคำแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที ่16-18 สิงหาคม 2565  
ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 น.  ณ  ห้องนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง  นัดประชุมแปรญัตติ  ในวันที่   19  สิงหาคม  



 

2565  เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง และประชุมลงมติวาระที่ 2  และ วาระที่ 3  ในวันที่  
25  สิงหาคม  2565  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง ครับ 
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นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์    ประธานสภาเทศบาล 
 ขอบคุณท่านวสันต์  ปกติง ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ…..............  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่าง
อ่ืน  ให้มีการเสนอคำแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่  16-18 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 น.  ณ  ห้อง
นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง  นัดประชุมแปรญัตติ  ในวันที่  19  สิงหาคม  2565  เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำแพง และประชุมลงมติวาระที่ 2  และ วาระที่ 3  ในวันที่  25  สิงหาคม  2565  เวลา  09.30 น. เป็น
ต้นไป  ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง นะครับ  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอื่น ๆ 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์    ประธานสภาเทศบาล 
 ญัตติอ่ืน ๆ วันนี้ไม่มี   

สำหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง ได้ดำเนินการมาจนครบทุกระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ  แล้ว 
กระผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เลขานุการสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม และ
ประชาชนที่รับฟงัเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน   ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี  สำหรับวันนี้กระผมขอปิดการประชุม   ครับ 

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

   ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)     เลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์) 

          ปลัดเทศบาลตำบลกำแพง 
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วันที่  18  สิงหาคม  2565  เวลา 13.30  น. 
 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ แล้ว  สาระสำคัญถูกต้อง 

 
(ลงชื่อ)    ยูมะคาน  ฮัมดาหลี ประธานกรรมการ 

(นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี) 
 

(ลงชื่อ)        รมหลี หลีหมาด       กรรมการ 
  (นายรมหลี หลีหมาด) 

 
(ลงชื่อ)  ธัญญ์วรรณ ฐิติกุลรัศมี กรรมการ 
      (นางสาวธัญญ์วรรณ ฐิตกิุลรัศมี) 

 
 
  สภาเทศบาลตำบลกำแพง  ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง                
สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565 เมื่อวันที ่15 สิงหาคม 2565   
 
 
     (ลงชื่อ)    นพดล  พงศ์รัตนศักดิ์     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 (นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ)์ 
                                                           ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง 
            25  สิงหาคม  2565 

 
 
 

                                                                           


