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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจำปี  2562 
วันที่  8 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00 น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
ผู้มาประชุม 

1.  นายอำนาจ  สุริยา   ประธานสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
2.  นายถนอม  กอสูงเนิน           รองประธานสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

  3.  นายนพดล    ไกลจัตุรัส          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  
4.  นางสนม  พัศนุวงศ์         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  

  5.  นายสอน  อยู่ยัง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
  6.  นายบุญมี  เล็กสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
  7.  นายเฉลิม  บูรณะโภคา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 

8.  นายอุทัย  รัตนารักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
          9. ดาบตำรวจอุดม ขวางรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
          10. ร้อยตำรวจตรีวลิาศ ขอสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ            
          11. นางสาวรัฐฑิญากร   ศุภกำเนิด           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายสมปอง  อนุตรวิชา    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ลาป่วย) 
2. นางสุฑามาศ  ศรีศักดิ์กุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ลาป่วย) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นายมาโนช    มะลิขาว   นายกเทศมนตรี 

2.  นายวรพรชัย  ชาญสูงเนิน  รองนายกเทศมนตรี 
3.  นางวรินทร  เสนพลกรัง  รองนายกเทศมนตรี  
4.  นางสาวกัลยา มะลิขาว   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.  นายธนพล  ปราณีตพลกรัง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6.  นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ  ปลัดเทศบาล 
7.  นายวชริะ  ปราณีตพลกรัง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
8.  นางวารินทร ์  นาคสูงเนิน  ผู้อำนวยการกองคลัง 

          9.  นายกิตตินันท์ รัตนัง   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
10. นางสุพรรณี  สุระพินิจ  ประธานชุมชนหนองคู 2 
11  นางจันทร์ฉาย พันธุประกิจ  ประธานชุมชนสีจาน 1 
12. นางสมัยพร  โชว์สูงเนิน  ประธานชุมชนสีจาน 2 
13. นางเปรมศิริ   แสงสวัสดิ์  ประธานชุมชนหนองขุ่น 1  
14. นางโสภ ี   แผ่วสูงเนิน  ประธานชุมชนหนองขุ่น 2 
15. นางนวลอนงค์ รัตนรักษ์  ประธานชุมชนพวงพยอม 
16. นายนพดล  ศิลปะ   ประธานอปพร. 
17. นางภมร  จันทวลี   ตัวแทนประธานชุมชนหนองคู 3 
18. นายสมชาย   พร้อมสันเทียะ  ผู้เข้าร่วมประชุม 
19. นางพริ้ม  ประสิทธิ์สุวรรณ  ผู้เข้าร่วมประชุม 
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20. นางภมร  จันทวลี   ผู้เข้าร่วมประชุม 
21. นางสาววิไลลักษณ์   มะลิขาว   ผู้เข้าร่วมประชุม 
22. นางวิลาวรรณ เชื้อจันทึก  รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา 
23. นางนาฎยา  คำพวง   รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
24. นางสาวรักชนก วงษ์วรรณ  รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการ 

 
 

นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกำเนิด   เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ   ทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน 
 

ที่ประชุม                                      กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน 
 
 

นายอำนาจ  สุริยา  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุม วันนี้เป็นการประชุม 
ประธานสภา ฯ สภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี  2562 ก่อนเปิดการประชุม ได้รับ

รายงานว่า  มีสมาชิกเข้าที่ประชุม  จำนวน..10....ท่าน ครบองค์ประชุม            
เชิญเลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมสภา ฯ  ให้ที่ประชุมทราบ 

 
 

นางสาวรัฐฑิญากร  ศุภกำเนิด           ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
เลขานุการสภาฯ   ตำบลขามทะเลสอ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562  อาศัยอำนาจ 

ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ 20 และข้อ 22  จึงประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 15 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2562 รวม 30 วัน จึงประกาศมาเพ่ือทราบ
โดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 
ลงนามโดย นายอำนาจ สุริยา ประธานสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายอำนาจ  สุริยา  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ               สำหรับในวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 2 เรื่อง ดังนี้ 
     เรื่องแรกขอแนะนำพนักงานบรรจุใหม่ 1 ราย โอน/ย้าย   
    1 ราย คือ นายวชิระ  ปราณีตพลกรัง ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง และ  

นางสาวอุไรวรรณ โพธิ์กิ่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  ขอเชิญ
แนะนำตัวครับ 

 
นายวชิระ  ปราณีตพลกรัง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายวชิระ ประณีตพลกรัง ย้ายมาจากเทศบาล

ตำบลหนองหัวแรด มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดกองช่าง 
เทศบาลตำบลขามทะเลสอครับ 

 
นางสาวอุไรวรรณ โพธิ์กิ่ง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉัน นางสาวอุไรวรรณ โพธิ์ดำรงตำแหน่ง 

          เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ค่ะ 
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ที่ประชุม    รับทราบ/ยินดีต้อนรับ 
 
  
นายอำนาจ  สุริยา   เรื่องที่ 2 การประกาศใช้แผนการดำเนินการ ประจำปี 2563 ขอเชิญ
ประธานสภาฯ               เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
 
 

นายกิตตินันท์ รัตนัง  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงรายละเอียดประกาศใช้ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ       แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ                  
        ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ประจำปี 2563 
  ด้วยเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ประจำปี 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 26 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ และนายกเทศมนตรีตำบล    
ขามทะเลสอแล้ว  เทศบาลตำบลขามทะเลสอ   จึงประกาศใช้ แผนการ
ดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารงานและการ
บริการประชาชนในเขตเทศบาลต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ 
ณ วันที่ 1 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562 

     รายละเอียดดังนี้ 
          แบบ ผอ 01 

                 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1   การพัฒนาด้านเกษตร  
แนวทางการพัฒนาที่  1  เพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกร  มี  2  โครงการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  การเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต (ไม่มี
ดำเนินการ) 

                 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   2  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว   
แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมให้มีงานประเพณี   ลอยกระทง  
กิ จกรรมเทศบาล และวิถี ของชุมชน   เพ่ื อดึ งดู ดนั กท่ องเที่ ย ว               
มี 8  โครงการ 

                 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  การพัฒนาสังคม  และการแก้ไขปัญหา 
     ความเดือดร้อนของประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ 1  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมและจัดตั้ง
ใหม ่(ไม่มีดำเนินการ) 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  จัดระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  มี  2  
โครงการ 
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                              -ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ อย่างมี 
         คุณภาพและประสิทธิภาพ  

แนวทางการพัฒนาที่ 1  สนับสนุนการบริหารราชการ  โดยยึดหลักการ
บริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี   มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ  มี          
8  โครงการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรภาครัฐให้เป็นมืออาชีพ (ไม่มีดำเนินการ) 

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5 การสร้างสังคมที่สงบสุขและพึ ง
ปรารถนามี  22  โครงการ  คือ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างถ้วน
หน้า   มี  6 โครงการ   
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอ้ือต่อการมี
พฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน  มี  2 โครงการ   
แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (ไม่มีดำเนินการ) 
แนวทางการพัฒนาที่ 4   ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
มี  5 โครงการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อการพัฒนาเทศบาลน่าอยู่   มี  9 โครงการ  

     -ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
   ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่  1  ปรับปรุงและเพ่ิมพ้ืนที่ที่สวนสาธารณะ          
(ไม่มีดำเนินการ) 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  เฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ  อากาศ   
และความดังของเสียงให้ได้มาตรฐาน (ไม่มีดำเนินการ) 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  บริหารจัดการระบบกำจัดขยะและระบบบำบัด  
น้ำเสียให้ได้มาตรฐาน  มี  1  โครงการ 

                 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 
ปฏิบัติภารกิจ   อันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  และนโยบาย
รัฐบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดต่อยาเสพติดมิ
ให้หวนกลับมา และรักษาสภาพชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่ งยืน (ไม่มี
ดำเนินการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  สนับสนุนนโยบายการป้องกันปราบปรามผู้มี
อิทธิพล 
(ไม่มีดำเนินการ) 
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แนวทางการพัฒนาที่  3   สนับสนุนนโยบายการปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นตามโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด มี 1 โครงการ                            

  แบบ ผอ 08 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ อย่างมี 

    คุณภาพและประสิทธิภาพ  
แนวทางการพัฒนาที่ 1  สนับสนุนการบริหารราชการ  โดยยึดหลักการ
บริหารจัดการกิจการบ้ าน เมื องที่ ดี   มาใช้ ในหน่ วยงานภาครัฐ              
มี 27 โครงการ รวมทั้งสิ้น  71  โครงการ 
 

นายอำนาจ  สุริยา  ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการประกาศแผนการดำเนินงาน  
ประธานสภาฯ ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น มีท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติม

หรือไม่  ถ้ามี  ขอเชิญ 
 
ที่ประชุม      ไม่มี 
 
 

นายอำนาจ  สุริยา  หากไม่มีท่านใดสอบถาม ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2  
ประธานสภาฯ            

 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)  ประจำปี 
2562  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

 
 

นายอำนาจ  สุริยา   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา  
ประธานสภาฯ           สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  หากมีความ 
ประสงคท์ี่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความ  ขอให้ยกมือ 
 

ที่ประชุม    ไม่มี 
 
        

นายอำนาจ  สุริยา   มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความหรือไม่   ถ้าไม่มีท่านใดขอ 
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม  ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน  ยกมือรับรองรายงาน 

การประชุม 
   

มติที่ประชุม    ยกมือรับรองรายงานการประชุม จำนวน 10 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
(ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
 

5.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที1่)  
 

 

นายอำนาจ  สุริยา   ต่อไปเป็น เรื่อง ญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาฯ   พ.ศ.2563 (ครั้งที1่)  
 

นายมาโนช มะลิขาว                ตามท่ีเทศบาลตำบลขามทะเลสอได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  
นายกเทศมนตรีฯ  เสร็จเรียบร้อยและได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  มิได้ตั้ง 
   งบประมาณรายจ่ายตามหมวด/แผนงาน/งานและประเภทนี้ไว้ ประกอบกับมี 

ความจำเป็นที่ต้องการเบิกจ่าย จึงขอโอนเงินงบประมาณ โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 

โอนลด 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารงานคลัง 

งบดำเนินงาน 
     หมวดค่าใช้สอย 
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
     อื่นๆ 
               -ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น 
ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งงบประมาณไว้ 
30,000.-บาท คงเหลือ 30,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 17,000.-บาท คงเหลือเงิน 
13,000.-บาท 

รวมโอนลดทั้งสิ้นเป็นเงิน 17,000.-บาท 
 

โอนเพิ่ม 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน 
     ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งงบประมาณไว้ 17,000.- บาท 
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คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  

 (4 core) มีความเร็วสัญญานนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
    3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
     มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
 ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุ 
 ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
 แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

       ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
       (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์), 
 

รวมโอนเพิ่ม ทั้งสิ้นเป็นเงิน 17,000.- บาท                      
 

คณะผู้บริหาร จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  ข้อ 27      
จึงเรียนมาเพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
นายอำนาจ  สุริยา     ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
ประธานสภา    
                                         

นางสาวรัฐฑิญากร ศุภกำเนิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาฯ                      ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541   

ข้อ 27“การโอน งบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนไป หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหมใ่ห้เป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

             
นายอำนาจ  สุริยา           ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ามีขอ

เชิญ 
 
ที่ประชุม       ไม่มี 
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นายอำนาจ สุริยา          เมื่อไม่มีท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ก็ขอมติที่ประชุม หากท่านใด 
ประธานสภาฯ เห็นชอบที่จะโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563       

(ครั้งที่ 1) ดังรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ขอให้ยกมือ  
  
มติที่ประชุม           สมาชิกสภาฯมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 10 เสียง  
 
5.2 เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2563 (ครั้งที1่)  
 

นายอำนาจ  สุริยา    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5.2  เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   
ประธานสภาฯ                      ประจำปี 2563 (ครั้งที่1) ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

ขอเชิญ 
 

นายมาโนช  มะลิขาว   เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เทศบาลตำบลขามทะเลสอ
นายกเทศมนตรฯี   มีความจำเปน็ที่จะต้องดำเนินการโครงการในแผนพัฒนาฯโดยเร่งด่วน  เพ่ือให้ 
    เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และให้การบริการชุมชนและ 

สังคมในพ้ืนที่  หรือเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือเพ่ิมพูนรายได้
ของเทศบาล จึงเห็นควรที่จะดำเนินการ โครงการ  โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ในการดำเนินการ ดังนี้   

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศิริมงคล บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 159,000.00บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี 
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ  
 กำหนด) 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมณีวงศ์ 2 บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 295,000.00 บาท 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี 
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 475 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด) 
3. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยแยกเที่ยงธรรม 1 บ้านพวงพยอม 
หมู่ที่ 7 งบประมาณ 426,000.00บาท 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กำหนด) 
รวมเป็นเงิน 880,000บาท (-แปดแสนแปดหมื่นถ้วน-) 
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ดังนั้น  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เห็นควร
ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่
ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน) มาตรา ๕๐ (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและ  ทางน้ำ คณะ
ผู้บริหาร จึงขอเสนอการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563 (ครั้งที่1) 
ตามรายละเอียดโครงการ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ข้างต้น เป็นจำนวน
เงิน  880,000บาท (-แปดแสนแปดหมื่นถ้วน-) 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล   
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
นายอำนาจ สุริยา    ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียด  และสถานะ 
ประธานสภาฯ    เงินสะสมของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ 
 
นางวารินทร์ นาคสูงเนิน             กราบเรียนท่านประธานที่เคารพในปัจจุบันสถานะเงินสะสม    
ผู้อำนวยการกองคลัง    ของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ดังนี้   
      - ยอดเงินสะสมทั้งสิ้น 38,346,792.87  บาท  แยกได้ดังนี้ 
     1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน 9,078,984.12บาท    

2. เงินสะสมที่ขออนุมัติใช้จ่ายครั้งนี้   จำนวน 880,0000 บาท  
        - และเทศบาลมีเงินพร้อมที่จะดำเนินการ 
 
นายอำนาจ สุริยา                      ขอเชิญเลขานุการสภา  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ต่อที่ประชุมฯ 
ประธานสภาฯ                  
 
นางสาวรัฐฑิญากร ศุภกำเนิด            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน           
เลขานุการสภา ฯ   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 
             ข้อ 43 ให้ยกเลิกความใน 

        ข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน   
 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน
และสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความ
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เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมาย
กำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

 
(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ 

น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณ
ภัยเกิดข้ึน 

      4)   เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาไม่
เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น อันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ยอดเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่
มีสาธารณภัย เกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง 
และเสถียรภาพในระยะยาว  
                                                                    

นายอำนาจ  สุริยา   มีท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่     ถ้ามีขอเชิญ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม    ไม่มี 
 
นายอำนาจ  สุริยา   เมื่อไม่มีท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ก็ขอมติที่ประชุม  หากท่านใด
ประธานสภาฯ   เห็นชอบที่จะให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามโครงการ ทั้ง 3 โครงการ 

ดังรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้วนั้น  ขอให้ยกมือ   
   

มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบ 10 ท่าน 
 
5.3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติปรับปรุงต่อเติมเปลี่ยนแปลงอาคารห้องแถวเทศบาลฯ 
  
นายอำนาจ  สุริยา  ระเบียบวาระท่ี 5.3 เรื่องญัตติขออนุมัติปรับปรุงต่อเติม 
ประธานสภา ฯ เปลี่ยนแปลงอาคารห้องแถวเทศบาลฯ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจ้งต่อที่ประชุมสภา 
 
นายมาโนช มะลิขาว  ขอเชิญท่านพงษ์พันธ์  สัจจาคุณ ปลัดเทศบาลฯ  นำเสนอรายละเอียด  
นายกเทศมนตรีฯ ให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
 
นายพงษ์พันธ์  สัจจาคุณ   ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องจากเทศบาลตำบล  
ปลัดเทศบาลฯ ขามทะเลสอ  ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงสวัสดิ์วิศวกรรมก่อสร้างทำการ

ก่อสร้างตึกแถว คสล.1 ชั้น บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  เพ่ือให้
ประชาชนเช่าประกอบการค้า โดยมีขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 49 เมตร รวมพ้ืนที่
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ไม่น้อยกว่า 343 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลขามทะเลสอ
กำหนดตามสัญญาเลขที่ 12/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 )  ต่อมา
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ได้มีประกาศลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่องการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เพ่ือดำเนินการ
ประมูลให้เช่าห้องแถวของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ  ซึ่งรายละเอียดเกี่ ยวกับ
การให้เช่ากำหนดลักษณะห้องแถวกำหนดเป็นห้องเดียวขนาดกว้าง 7 เมตร และ
เงื่อนไขการเช่าตามข้อ 11.6 ระบุว่าการติดตั้งน้ำประปาและไฟฟ้า  หรือการทำ
การก่อสร้างหรือดัดแปลงต่อเติมใดๆ ในอาคารร้านค้า ต้องได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลตำบลขามทะเลสอเป็นหนังสือ ตามข้อ 12.7 ระบุว่าพ้ืนที่การเช่าให้
เป็นไปตามที่เทศบาลตำบลขามทะเลสอกำหนด ในวันประมูลให้เช่าห้องแถว   
นางสุริลักษณ์ อังจงวิวัฒน์ ,นางสาวรจน์  แซ่หลี ,นายมนัฐศักดิ์ แซ่ลิ้ม , นายกฤต
ภาส  แซ่ลิ้ม  เป็นผู้ประมูลได้ และได้ทำสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ตาม
สัญญาเลขที่  1 -4/2561  เพ่ือประกอบการค้ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี  
นับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่  4 กรกฎาคม 2564  ต่อมาผู้เช่า
ทั้ง 4 ราย ได้มายื่นคำร้องขออนุญาตต่อเติมอาคารห้องแถวดังกล่าว ซึ่งเทศบาล
ตำบลขามทะเลสอเห็นว่าการขออนุญาตต่อเติมอาคารที่เช่าตามสัญญา อาจไม่
เป็นไป  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 92 และหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสัญญา  
เนื่องจากอาคารดังกล่าวยังอยู่ในช่วงรับประกันความชำรุดบกพร่องภายใน 2 ปี  
ซึ่งเทศบาลตำบลขามทะเลสอเห็นว่าการขออนุญาตต่อเติมอาคารที่เช่าตาม
สัญญาดังกล่าว จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
สัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ข้อ 8 ความว่า “ถ้าผู้เช่ามีความประสงค์       
จะดัดแปลงต่อเติมรื้อถอนสถานที่เช่าหรือทำการปลูกสร้างสิ่งใดๆลงในที่ดิน
บริเวณที่เช่าจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นหนังสือก่อนจึงจะทำได้ และ
บรรดาสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ เช่าได้กระทำในบริเวณสถานที่ เช่าก็ดี  หรือที่ได้
ดัดแปลงต่อเติมในสถานที่เช่าก็ดี  หรือที่ได้ซ่อมแซมตามสัญญา ข้อ 6 ก็ดี     
ผู้เช่ายินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า เว้นแต่ผู้ให้เช่าไม่ต้องการบรรดา
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวผู้เช่าต้องรื้อถอนออกไป ทั้งนี้  โดยผู้เช่าไม่ต้องเสีย
ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เห็นว่า    
การอนุญาตให้ต่อเติมอาคารดังกล่าวย่อมเป็นดุลพินิจของนายกเทศมนตรีตำบล
ขามทะเลสอในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และในฐานะเจ้าของผู้ให้เช่าอาคาร ตามสัญญาเช่า
ดังกล่าว เพ่ือให้ทางราชการได้ประโยชน์จากการต่อเติมรื้อถอนอาคารที่เช่า  ตาม
แบบแปลนที่ผู้เช่าเสนอ เทศบาลตำบลขามทะเลสอได้ร่างบันทึกแนบท้ายสัญญา
เช่าขึ้นใหม่  เพ่ือให้สัญญานั้นชอบด้วยกฎหมายระเบียบและเพ่ือไม่ให้ทาง
ราชการเสียเปรียบ  เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  จึงส่งสัญญาที่ร่างขึ้นใหม่ให้
อัยการตรวจพิจารณาร่างบันทึกแนบท้ายสัญญา พร้อมทั้งให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  ดังรายละเอียดที่ได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบข้างต้น ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวเทศบาลฯ เห็นว่าเป็นเรื่องของครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง         
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มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอสภาฯ ให้สภาฯรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการ
ตามญัตติท่ีขออนุมัติมาครั้งนี้  

 
นายอำนาจ  สุริยา   มีท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่     ถ้ามีขอเชิญ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม            ไม่มี 
 
นายอำนาจ  สุริยา   เมื่อไม่มีท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ก็ขอมติที่ประชุม  หากท่านใด
ประธานสภาฯ   เห็นชอบให้ปรับปรุงต่อเติมเปลี่ยนแปลงอาคารห้องแถวเทศบาลฯ 

ดังรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้วนั้น  ขอให้ยกมือ   
 
   

มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมเปลี่ยนแปลงอาคารห้อง 
    แถวเทศบาลฯ จำนวน 10 เสียง 
    
นายอำนาจ  สุริยา   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใด  มีข้อราชการ 
ประธานสภา ฯ   หรือมีเรื่องท่ีจะปรึกษาหารือ  หรือให้พิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ 
 
นายอุทัย  รัตนรักษ์    ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ผมอยากให้ตรวจสอบท่อระบายน้ำบ้าน
สมาชิกสภาฯ            สีจาน อยากให้นำเงินสะสมมาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไร  
 
นายมาโนช มะลิขาว   ครับผมจะตรวจสอบและดำเนินการให้ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
นายเฉลิม  บูรณะโภคา            ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ผมขอให้ตรวจสอบ บริเวณหลังชุมชน
สมาชิกสภาฯ   เคหะวิลล์ พบหลักโฉนดติดกับถนนมากเกินไปเทศบาลฯสามารถดำเนินการ 
    อย่างไรได้บ้างครับ 
 
นายมาโนช มะลิขาว   ครับตรวจสอบและดำเนินการให้อีกครั้งครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
      

นายอำนาจ  สุริยา    ถ้าหากไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน  ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้    
ประธานสภา ฯ   ผมขอปิดประชุม  
 
     

เลิกประชุมเวลา    14.30น. 




