
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2565 
วันที่  25  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 นายบูสามะ มานะกล้า สมาชิกสภาเทศบาล บูสามะ มานะกล้า  
4 นายอายัตร์ แดหวัน สมาชิกสภาเทศบาล อายัตร์ แดหวัน  
5 นายวสันต์ ปกติง สมาชิกสภาเทศบาล วสันต์ ปกติง  
6 นายยูมะคาน ฮัมดาหลี สมาชิกสภาเทศบาล ยูมะคาน ฮัมดาหลี  
7 นายวีรวัฒน ์ พลพุทธ สมาชิกสภาเทศบาล วีรวัฒน ์ ฮัมดาหลี  
8 นายรมหลี หลีหมาด สมาชิกสภาเทศบาล รมหลี หลีหมาด  
9 น.ส.ธัญญ์วรรณ ฐิติกุลรัศมี สมาชิกสภาเทศบาล ธัญญ์วรรณ ฐิติกุลรัศมี  
10 นายอับดุลอาหลี รอดเสน สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลอาหลี รอดเสน  
11 นายรอเต็น หยีราเหม สมาชิกสภาเทศบาล รอเตน็ หยีราเหม  
12 นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์ เลขานุการสภาฯ เลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์  
       

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเล็ก ชูสกุล สมาชิกสภาเทศบาล   ลากิจ 
 

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 นางสุวรรณา ชำนาญนา ผอ.กองคลัง สุวรรณา ชำนาญนา  
9 นายพิทักษ์ณรงค์ ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการกองช่าง พิทักษ์ณรงค์ ศรีคำแท้  
10 ว่าที่ร.ต.หญงิ อหนดันงค ์ รัตนวิภา ผอ.กองการศึกษา อหนัดนงค์ รัตนวิภา  
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เมื่อถึงเวลา 09.30 น. สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม ฯ  ครบองค์ประชุม ประธานสภาเทศบาล จึงขอเชิญ
สมาชิกเทศบาล เข้าห้องประชุม 
 
นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาฯ 
 -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่
สาม  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2565  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลทำ
หน้าที่และดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม  ครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับ (เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
 -  ขอเชิญทุกท่านนั่งลงครับ 
 -  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  
ประชาชนผู้เข้าร่วมฟังการประชุม ณ ที่นี้  และประชาชนที่ฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน  วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2  ประจำปี 2565  บัดนี้  สมาชิกได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  ต่อไป
กระผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1  
ประจำปี  2565  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 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 
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 ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้
โฆษณา ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ 

ข้อ 34  เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงานการ
ประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน  ครับ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

-  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ  ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล สรุปผลการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญคุณธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  ครับ 

 
นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ดิฉันนางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศม ี สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสรุป 
ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  
15 สิงหาคม 2565    ที่ประชุมมีมติให้ 
 1.  นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี เป็นประธานกรรมการ 
 2.  นายรมหลี  หลีหมาด  เป็นกรรมการ 
 3.  นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกลุรัศมี  เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

-  จากการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้  ปรากฏว่าถูกต้อง
ครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จึงได้เสนอร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าว มาเพ่ือ
พิจารณารับรองต่อไป....ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอบคุณ คุณธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี  กรรมการสามัญประจำสภาฯ ครับ  ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
เทศบาล นำเสนอการตรวจรายงานการประชุมฯ ครับ 
 
นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์  เลขานุการสภาเทศบาล 

-  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  
15 สิงหาคม 2565    มีจำนวน  36  หน้า  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ดูพร้อมกันไปนะครับ หน้า 1 รายชื่อผู้มาประชุม  
ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  หน้า 2 -3  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ  หน้า 4  เรื่องด่วน  หน้า 4-7 เรื่องเพ่ือทราบ  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 11 พ.ศ.2565  และ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565   ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2565  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566-2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  พ.ศ.2565  รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล ประจำปี 2565  หน้า 7-10  เรื่องพิจารณาญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โอนงบประมาณต้ังจ่าย
รายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนัก
ปลัดเทศบาล  หน้า 10-35 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หน้า 35 ญัตติ
อ่ืนๆ   หน้า 36 รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครับ  ลำดับต่อไป  จึงขอให้มีการรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลครับ 
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นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอบคุณท่านเลขานุการฯ ครับ  ตามท่ีท่านเลขานุการฯได้นำตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไปแล้วนั้น 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขคำพูดของตนเองบ้างครับ...... เชิญนะครับ..........ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด  
ประสงค์จะขอแก้ไขคำพูดของตนเอง กระผมขอมตินะครับ สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที ่1  ประจำปี 2565  เมือ่วันที่  15 สิงหาคม 2565 โปรดยกมือครับ  

-  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองจำนวน 10 คน  ไม่รับรอง จำนวน - คน   งดออกเสียงจำนวน 1 คน  
 -  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่
สาม ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องด่วน 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 -  ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องร่างเทศบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
 

4.1   การนำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ที่ค้างการ
พิจารณาในวาระท่ี 2  และวาระท่ี 3 
 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่สภาเทศบาลตำบลกำแพง  ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2565  ในวาระที่ 1  ไปแล้วนั้น วันนี้เป็นการพิจารณาฯ ในวาระท่ี 2  และวาระที่ 3  
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ขอเชิญท่านวสันต์  ปกติง 
 
นายวสันต์  ปกติง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  และเพ่ือนสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายวสันต์  ปกติง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง  ตามที่สภาเทศบาล ได้มีมติ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2565  
ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลได้เห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1 แล้วนั้น  ได้กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคำแปรญัตติ
ได้ตั้งแต่วันที่ 16-18 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 น.  ณ  ห้องนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ปรากฏว่าใน
ช่วงเวลาดังกล่าว   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ยื่นคำขอแปรญัตติแต่อย่างใด  และในวันที่   19  สิงหาคม  2565  
เวลา  17.30  น.  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจำสภาเทศบาลฯ  จึงได้ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ และความเห็นเป็นอย่างอ่ืน และมีมติเห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามร่างเดิม ที่นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงได้เสนอมา  จึงได้ส่ง
ร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว มาตามร่างเดิมของนายกเทศมนตรี  เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลกำแพงพิจารณาในวาระที่ 2  
และวาระที่ 3   ต่อไป ครับ   
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นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์  ประธานสภาเทศบาล 
 ขอบคุณท่านวสันต์  ปกติง ครับ   ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ 2 นี้ ให้สภาเทศบาลปรึกษาเรียง
ตามลำดับข้อ เฉพาะข้อที่มกีารแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแก้ไขเท่านั้น  เมื่อไมป่รากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ไม่มีการแก้ไข  กระผมจึงขอมติว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควร
ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในวาระที่ 2    โปรดยกมือครับ   เห็นสมควร
ผ่านร่างเทศบัญญัติฯ  จำนวน 10 ท่าน  ไม่สมควรผ่านร่างเทศบัญญัติฯ - ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน 
 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลกำแพง  มีมติเห็นชอบผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ในวาระท่ี 2 
 ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ นี้ ในวาระท่ี 3 ซึ่งในวาระท่ี 3 นี้  จะไม่มีการอภิปราย  กระผม     
จึงขอมติต่อสภาเทศบาลฯ ว่า ท่านใดเห็นสมควรตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เป็นเทศบัญญัติฯ ได้โปรดยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาลเห็นสมควรให้ตราเป็นร่างเทศบัญญัติฯ จำนวน 10 ท่าน   
ไม่สมควรตราเป็นร่างเทศบัญญัติจำนวน - ท่าน  งดออกเสียง 1 ท่าน 
 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลกำแพง  มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ตามร่างเทศบัญญัติที่นายกเทศมนตรีเสนอมา ต่อไปกระผมขอผ่านไประเบียบวาระท่ี 5 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติอ่ืน ๆ 
นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล 
 - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือนำปรึกษาในที่ประชุมแห่งนี้บ้างครับ ขอเชิญครับ  ขอเชิญท่าน        
ยูมะคาน  ฮัมดาหลี  สมาชิกสภาเทศบาล ครับ  
 
นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี  สมาชิกสภาเทศบาล  
 - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพ่ีน้องประชาชนที่รับฟังเสียงตามสายอยู่ในขณะนี้  กระผมนายยูมะคาน  
ฮัมดาหลี  สมาชิกสภาเทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ.2565  ท่านประธานที่เคารพ ตามที่เทศบาลตำบลกำแพงได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัย สมัยที่
สาม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ในเรื่องพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ในการประชุมสภาเทศบาลวันนั้นท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้มีการอภิปรายในเรื่องของถนน
ชุมชนเทศบาล 1 ตั้งแต่ปากซอยข้างร้านทองไปจนถึงข้างสะพานบ้านปากปิงที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของทางเทศบาล ใน
การอภิปรายของท่านสมาชิกสภาในวันนั้นกระผมนั่งคิดอยู่ว่าที่ท่านอภิปรายว่าถนนเทศบาล 1 เป็นหลุมอยู่ หลุมที่ 5 
และหลุมที่ 16 นั้นคือบริเวณไหน กระผมคิดว่าใครนำถนนเทศบาล 1 ไปทำสนามกอล์ฟเสียแล้ว เมื่อกระผมคิดได้ก็ถึง
บางอ้อเลยครับท่านประธาน บางอ้อในประเทศไทยนะครับไม่ใช้บางอ้อต่างประเทศ กรีก หรือโรมัน กระผมได้ยินแต่ชื่อ
นะครับ ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายไปวันนั้นที่จริงแล้วคือ ท่อระบายน้ำทั้ง     
2 ข้างทาง โดยฝาท่อระบายน้ำเป็นตะแกรงเหล็กเปิดอยู่ครับท่านประธานไม่ใช่หลุมเหมือนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้
อภิปรายไว้ครับ  ฝาท่อระบายน้ำนั้นทำด้วยเหล็กมันขึ้นสนิม และอายุการใช้งานที่ยาวนานประกอบกับรถบรรทุกขนาด
ใหญ่วิ่งทับไปมาทำให้เหล็กทรุดตัวลงครับท่านประธาน  ตั้งแต่กระผมเข้ามาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล กระผมได้
ประสานทางกองช่างเพ่ือทำการซ่อมแซมไปหลายช่วงแล้วครับท่านประธาน และกระผมได้สอบถามไปยัง ผอ.ช่าง ซึ่งทาง
ทีมงานกองช่างได้มอบหมายให้พนักงานกองช่างทำการตัดเหล็กและเชื่อมเหล็กเพ่ือนำมาทำเป็นตะแกรงปิดฝาคูระบาย
น้ำ ซึ่งอาจจะล่าช้าเนื่องจากทีมงานกองช่างมีภารกิจงานอ่ืนด้วย แต่ท่านจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด กระผมขอขอบคุณ
ท่าน ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ พนักงานกองช่างที่รบัเรื่องไว้และพร้อมที่จะดำเนินการให้ครับท่านประธาน ขอบคณุครับ 
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นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาล 
 -  ขอบคุณท่านยูมะคาน ฮัมดาหลี ที่ได้เสนอข้อมูลนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีก
บ้างไหมครับ ขอเชิญครับ  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอแล้ว สำหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลตำบล
กำแพง ได้ดำเนินการมาจนครบทุกระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ แล้ว กระผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรี             
รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เลขานุการสภา  
หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม และประชาชนที่รับฟังเสียงตามสายอยู่ทางบ้าน   ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  สำหรับวันนี้กระผมขอปิดการประชุม  ครับ 

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

 
          ปิดประชุมเวลา  10.35 น. 

 
                                                               (ลงชือ่)    เลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                 (นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์) 
                                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำแพง 
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วันที่  26  สิงหาคม  2565   เวลา  10.00  น. 
 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ แล้ว  สาระสำคัญถูกต้อง 
 
   (ลงชื่อ)     ยูมะคาน  ฮัมดาหลี   ประธานกรรมการ 
                                         (นายยูมะคาน  ฮัมดาหลี) 
 

 (ลงชื่อ)      รมหลี  หลีหมาด กรรมการ 
                                          (นายรมหลี  หลีหมาด) 
  

 (ลงชื่อ)   ธัญญ์วรรณ  ฐิติกุลรัศมี กรรมการ 
                                       (นางสาวธัญญ์วรรณ  ฐิติกลุรัศมี) 
 
 
สภาเทศบาลตำบลกำแพง ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง  สมัยสามัญ  สมัยทีส่าม ครัง้ที่ 2  
ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2565        
 
 
     (ลงชื่อ)      นพดล  พงศ์รัตนศักดิ์                ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 (นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์) 
                                                            ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                               

 

 

 

 


