
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

วันท่ี  24 มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา   ๑0.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

---------------------------- 

ผูมาประชุม 

๑. นายวิเชียร  คะหะปะนะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๒. นายพงศกร  จินะเสนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๓. นายมานิตย  จิตจํานงค  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๔. นายชัยวัฒน  บัวสวัสดิ ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๕. นายณรงค  กออินทร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๖. นายสรวศิ  โสดรักษา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๗. นายจุฬา  ทักษิณ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๘. นายสุธรรม  มุขพันธ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๙. นายพิเชษฐ  ถ่ินถลาง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๑๐. นายสมเกียรติ ทนน้ํา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๑๑. นายอํานวย  หลิมปานนท  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๑๒. นางสาวขวัญใจ กุลพัฒนโสภณ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

ผูไมมาประชุม 

   -ไมมี 

ผูเขารวมประชุม  

๑. นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย  นายกเทศมนตรี 

๒. นายสุนัย  ปนชัยศิริ  รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายจํารัส  ดวงจิตต   รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายธนิต  วุฒิสุทธิเมธาว ี  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นายภิวร  จัดสราง   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี

๖. นางติ๋วรัตน  ตันพงศเจริญ  ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๗. นายธนภัท  ประทีป ณ ถลาง  รองปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๘. นางวิไลลักษณ แซตัน   ผูอํานวยการกองคลัง 

๙. นายประพิษ  หนูเพชร   ผูอํานวยการกองชาง 

๑๐. นางสาวสุจินดา กองแกว   หัวหนาสํานักปลัด 

๑๑. นางสาวธารีรัตน เวชพราหมณ  ผูอํานวยการกองการศึกษา 

๑๒. นางสาวนฤมล ประดษิฐเสรี  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๓. นายชวลิต  ชุมพุฒิพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

๑๔.  นายเต็มศักดิ์ รักโอ   หัวหนาฝายการโยธา 

๑๕. นายวรายุทธ  หลวงแกว  หัวหนาฝายปกครอง 

๑๖. นางสาวเสาวลักษณ จงหวัง   รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

 



 

๑๗. นางสาวทิวาพร ศรีบูรณ   หัวหนาฝายพัฒนารายได 

๑๘. นางสาวสุลีวรรณ งามแปน   นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ 

๑๙. นางสาวปฏิมาภรณ สืบวิเศษ   นักประชาสัมพันธ 

๒๐. นางธนัญกร  เอกชัย   เจาพนักงานธุรการ 

๒๑. นางสาววีรัฐา วงศเสรี   ผช.เจาพนักงานธุรการ 

๒๒. นายธีรวัฒน  ดุสงัด   ผช.นักประชาสัมพันธ 
  

เริ่มประชุม   เวลา  ๑0.๐๐ น. 

 

นายพงศกร จินะเสนา   บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร  มาครบองคประชุมแลว ผมขอกราบ 

เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล ไดจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการประชุม

ตอไปครับ 
 

นายณรงค  กออินทร   ผมขอเปดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2564 ขอเชิญ

เลขานุการประธานสภาเทศบาล  สภาฯ เทศบาลอานประกาศเทศบาลครับ 
 

นายพงศกร จินะเสนา   ตามหนังสืออําเภอถลาง ท่ี ภก0023.8/2336 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

เลขานุการสภาเทศบาล เรื่องอนุญาตขยายประชุมสภาเทศบาลฯสมัยสามัญ สมัยท่ี1 ประจําป 2564  และตามท่ี

ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร ไดขออนุญาตใหขยายประชุมสภาเทศบาลตําบล               

ศรีสุนทร สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2564 ระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม – 24 

มิถุนายน 2564 มีกําหนด 25 วัน เพ่ือขออนุมัติจายขาดเงินสะสมและตลอดจนเรื่อง

อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ นั้น นายอําเภอถลาง อาศัยตามตามความในมาตรา 24 วรรคสี่ แหง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 และคําสั่ง

จังหวัดภูเก็ต  ท่ี 2564/2563 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอํานาจให

นายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต อนุญาตขยายประชุมสภา

เทศบาลตําบลศรีสุนทร สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2564 มีกําหนด 25 วัน ระหวาง

วันท่ี 31 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามปรากฎตามประกาศอําเภอ

ถลาง ท่ีสงมาพรอมนี ้   
 

นายณรงค  กออินทร   ตอไปเขาสูระเบียบวาระการประชุม 

ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายณรงค  กออินทร   สําหรับเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบมีดังนี้ 

ประธานสภาเทศบาล 1. ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกทานรวมทํา

ความสะอาด ปรับภูมิทัศน ตามนโยบายเตรียมความพรอมตนรับนักทองเท่ียวในการเปด

จังหวัด Phuket Sandbox บริเวณโดยรอบอนุสาวรียทาวเทพกระษัตรี ทาวศรีสุนทรและ

ถนนเทพกระษัตรี เพ่ือความสวยงาม สะอาดตาและเปนระเบียบรอยรอย 

 



 2. ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 ตั้งแตเวลา 09.00-19.30 ณ เทศบาลจะแจกจาย

เครื่องอุปโภค บริโภค ของอบจ.ภูเก็ต ตามจุดตางๆ หมูท่ี 1 – 8 ขอสมาชิกสภาฯทุกทาน

แจงประชาสัมพันธใหชาวบานในตําบลศรีสุนทรทราบ และไปรับตามจุดท่ีเทศบาลได

กําหนดไว 

 3. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 และแผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 บัดนี้ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และไดมีการ

ประกาศใช ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร สมัยสามัญ สมัยท่ี 1           

ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

นายณรงค  กออินทร  มีสมาชิกทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมในครั้งนี้ หากไมมี ขอมติ 

ประธานสภาเทศบาล ท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  สภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาล

ตําบลศรีสุนทร สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 12 

พฤษภาคม 2564 
  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือพิจารณา   

ระเบียบวาระท่ี  3.1 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.
2564 ท่ีเหลือจายมาตั้งเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
จํานวน  5 รายการ                

     

นายณรงค กออินทร ขอเชิญนายก     

ประธานสภาเทศบาล 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย ขอมอบหมาย ใหสํานักปลัดชี้แจงในรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี 

นางสาวสุจินดา  กองแกว ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 ท่ีเหลือจายเพ่ือโอนมาตั้งเปน

รายการใหม จํานวน 5 รายการ คาจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน ปรากฏในแผนงานบริหาร

ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ซ่ึงเปนรายการครุภัณฑท่ีไดบรรจุไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2564-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 ดังมีรายการตอไปนี้ 

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานนายกเทศมนตรี ขนาดความยาวไมนอยกวา 6 ฟุต 

จํานวน 1 ตัว ต้ังไว 24,000.-บาท 

2. เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ขนาดความยาวไมนอยกวา 

4 ฟุต จํานวน 1 ตัว ตั้งไว 8,000.-บาท 

 
 



3. เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานนายกเทศมนตรี แบบพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว            

ตั้งไว 9,000.-บาท 

4. เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานสําหรับท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี รองปลัดเทศมนตรี 

และสําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 4 ตัว ตัวละ 2,500.-บาท รวมงบตั้งไว 

10,000.-บาท 

5. เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องโทรสาร ชนิดพิมพขาว-ดํา จํานวน 1 เครื่อง งบตั้งไว 

7,990.-บาท (ทุกรายการขออนุมัติจัดซ้ือตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑ

ท่ีไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

58,990.-บาท 

โดยขอโอนลดจากงบประมาณท่ีเหลือจาย ประจําป 2564 จํานวน 1 รายการไดแก  

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย โครงการ

จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว (18ตุลาคม) ต้ังไว 500,000.-บาท คงเหลือ 

152,784.98 ขอโอนลดรวมท้ังสิ้น  58,990. -บาท คงเหลืองบถือจาย 

93,794.98บาท  

ท้ังนี้ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอ 27 

ซ่ึงกําหนดวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทํา

ใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

นายณรงค กออินทร   ใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได เม่ือไมมีสมาชิกทานใดสอบถามหรือ 

ประธานสภาเทศบาล  อภิปราย ก็ขอมติท่ีประชุม   

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564           
ท่ีเหลือจายมาตั้งเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน 3 
รายการ        

นายณรงค กออินทร ขอเชิญนายก     

ประธานสภาเทศบาล 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย  ขอมอบหมาย ใหกองการศึกษาชีแ้จงในรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี  

นางสาวธารีรัตน  เวชพราหมณ  ขอโอนงบประมาณรายจายประจําป 2564 ท่ีเหลือจายไปตั้งจายรายการใหม 

ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 3 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนเพ่ิม 

1. คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ
กองการศึกษา เปนเงิน 45,000.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-
2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 หนาท่ี 27 ลําดับท่ี 43 

 



2. คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง 
สําหรับโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร เปนเงิน 45,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาหาป 
พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 หนาท่ี 27 ลําดับท่ี 43                         

รวมโอนเพ่ิม 90,000.-บาท 

 

โอนลด 

แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา โครงการจัดงานวันเด็ก แหงชาติ 
ตั้งไว  300,000.-บาท คงเหลือ 300,000.-บาท ขอโอนลด 90,000 . -บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 210,000.-บาท  
 ท้ังนี้ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.

2563 ขอ 27 ซ่ึงกําหนดวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอน

เพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม 

ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

นายณรงค กออินทร   ใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได เม่ือไมมีสมาชิกทานใดสอบถามหรือ 

ประธานสภาเทศบาล  อภิปราย ก็ขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564              
ท่ีเหลือจายมาตั้งเปน รายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการ
กอสรางคูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปด บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 1 รายการ   

นายณรงค กออินทร ขอเชิญนายก     

ประธานสภาเทศบาล 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย  ขอมอบหมาย ใหกองการศึกษาชี้แจงในรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี   

นางสาวธารีรัตน  เวชพราหมณ  ขอโอนงบประมาณรายจายประจําป 2564 ท่ีเหลือจายไปตั้งจายรายการใหม 

ผูอํานวยการกองการศึกษา ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ซ่ึงไดบรรจุไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 ดังนี้ 

- เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด บริเวณศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตําบลศรีสุนทร หมูท่ี 5 กวาง 0.30 เมตร ลึก 3.35 เมตร ยาว 50.00 

เมตร เพ่ือใหสามารถระบายน้ําและปองกันปญหาน้ําทวมขัง ตั้งไว 202,000.-บาท 

โดยขอโอนลดจากงบประมาณเหลือจายของประจําป 2564 จํานวน 1 รายการ ไดแก 

- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน งบดําเนินงาน รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน โครงการอบรมศึกษาดูงานดานศาสนาและ

เขารวมงานเมาลิดกลางแหงประเทศไทย ตั้งไว  400,000.-บาท คงเหลือ 

400,000.-บาท ขอโอนลดรวมท้ังสิ้น 202,000.-บาท คงเหลืองบถือจาย 

198,000.-บาท 

 
 

นายณรงค กออินทร   ใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได เม่ือไมมีสมาชิกทานใดสอบถามหรือ 



ประธานสภาเทศบาล  อภิปราย ก็ขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.4 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ท่ีเหลือ จายมาตั้งเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ   

นายณรงค กออินทร ขอเชิญนายก     

ประธานสภาเทศบาล 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย  ขอมอบใหกองสาธารณสุขชี้แจงในรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี     
นางสาวนฤมล  ประดิษฐเสรี  ขอโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ีเหลือจายมาตั้ง  

ผอ.การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนรายการใหม จํานวน 1 รายการ   

  โอนเพ่ิม   แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวด

คาครุภัณฑ ประเภทบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 1,000,000.-บาท คงเหลือ 

34,234.44 บาทโอนเพ่ิมครั้งนี้ 500,000.-บาท รวมเปนเงิน 534,234.44 บาท 

  โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน 

หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจ ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจ า ง เหมาเอกชนจัด เ ก็บขยะ งบประมาณตั้ ง ไว 

8,000,000.-บาท คงเหลือ 1,002,020.-บาท โอนลดครั้งนี้ 500,000.-บาท 

คงเหลือ 502,020.-บาท 

   เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ

ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลดท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจาย

เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน และขอ 23 เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมี

อํานาจแลวใหประกาศ โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ แลวแจงประกาศใหนายอําเภอ

ทราบภายใน 15 วัน 

นายณรงค กออินทร   ใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได เม่ือไมมีสมาชิกทานใดสอบถามหรือ 

ประธานสภาเทศบาล  อภิปราย ก็ขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.5 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 
ท่ีเหลือจายมา ตั้งเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน 
8 รายการ                       
 

นายณรงค กออินทร ขอเชิญนายก     

ประธานสภาเทศบาล 

 
 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย  ขอมอบหมาย ใหกองชางชี้แจงในรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี  



นายประพิษ  หนเูพชร   ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาํป พ.ศ.2564 ท่ีเหลือจายมา   
ผอ.กองชาง   มาตั้งเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 8 รายการ 

1.หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 2,800.-บาท 
2.หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800VAจํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 2,500.-บาท 
3.หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน คาจัดซ้ือเครื่องเจียร ขนาดไมนอยกวา 4 
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 5,500.-บาท 
4.หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน คาจัดซ้ือเครื่องเจียรแบบตั้งโตะ จํานวน 1 
เครื่อง ตั้งไว 5,500.-บาท 
5.หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน คาจัดซ้ือสวานไฟฟาขนาดเล็ก จํานวน 1 
เครื่อง ตั้งไว 4,000.-บาท 
6.หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน คาจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไมนอย
กวา 30 นิ้ว แบบตั้งพ้ืน จํานวน 1 ตัว ตั้งไว 4,500.-บาท 
7.หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน คาจัดซ้ือพัดลมโคจรชนิดติดเพดาน จํานวน 
3 ตัว ต้ังไว 5,400.-บาท 
8.หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโรงงาน คาจัดซ้ือสวานไฟฟา ไรสาย จํานวน 1 
เครื่อง ตั้งไว 4,000.-บาท  
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 34,200.-บาท 
โอนลด 
จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน             
ฝายประจํา ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว 2,955,780.-บาท คงเหลือ 
1,321,711.-บาท โอนลดเปนเงิน 34,200.-บาท คงเหลือ 1,287,511.-บาท 

นายณรงค กออินทร   ใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได  
ประธานสภาเทศบาล 
นายพงศกร  จินะเสนา   เห็นดวยสําหรับการจัดซ้ือครุภัณฑดังกลาว แตขอใหใชสิ่งเหลานี้อยางคุมคา 
สมาชิกสภาเทศบาล  ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
นายวิเชียร คะหะปะนะ   ขอ 7 พัดลมโคจรชนิดติดเพดาน จํานวน 3 ตัว ไมทราบวาเพียงพอหรือไม 
สมาชิกสภาเทศบาล  สําหรับหองดังกลาว และนาจะติดพัดลมดูดอากาศสักตัว 
นายประพิษ  หนเูพชร   เพียงพอเพราะหองมีความกวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3.60 เมตร สําหรับ 
ผอ.กองชาง การติดพัดลมดูดอากาศไมมีความจําเปน เพราะระยะเวลาท่ีอยูในหองดังกลาวไมนาน

เทาไหร 
นายณรงค กออินทร   มีสมาชิกจะสอบอีกหรือไม เม่ือไมมีสมาชิกทานใดสอบถามหรืออภิปราย อีกก็ขอ 

ประธานสภาเทศบาล     มติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.6 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 
ท่ีเหลือจายมาตั้งเปนรายการใหม ในหมวดเงินอุดหนุน โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
ประปาและขยายทอเมน หมูท่ี 8 จํานวน 1 รายการ 

 

นายณรงค กออินทร ขอเชิญนายก     

ประธานสภาเทศบาล 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย  ขอมอบหมาย ใหกองชางชี้แจงในรายละเอียด 



นายกเทศมนตรี  
นายประพิษ  หนเูพชร   ขออนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ.2564 ท่ีเหลือจายเพ่ือ 
ผอ.กองชาง มาตั้งเปนรายการใหม จํานวน 1 รายการ ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ (การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอถลาง) โครงการติดต้ังหมอแปลงไฟฟา
ประปา และขยายเมน หมู ท่ี  8 แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา ตั้ งไว 
300,000.-บาท วัตถุประสงค เพ่ือติดตั้งหมอแปลงไฟฟาทดแทนหมอแปลงไฟฟาเดิมท่ี
ชํารุด ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา จํานวน 1 ชุด ขนาด 160 KVA   โอนลด จากแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง หมวดรายจายอ่ืน ประเภทรายจายอ่ืน โครงการ
รายจายอ่ืน งบประมาณตั้งไว 1,300,000.-บาท คงเหลือ 1,060,000.-บาท โอนลด
เปนเงิน 300,000.-บาท คงเหลือ 760,000.-บาท และขอความเห็นชอบการเบิกจาย
ตามมาตรา 67 ทวิ การจายเงินตามมาตรา 67(8) และการจายเงินเพ่ือการลงทุน
เทศบาล จะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผูวาราชการจังหวัด
อนุมัติแลว 

นายณรงค กออินทร   ใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได เม่ือไมมีสมาชิกทานใดสอบถามหรือ 

ประธานสภาเทศบาล  อภิปราย ก็ขอมติท่ีประชุม   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 3.7 ญัตติ ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงกอสราง จํานวน 1 รายการ 

นายณรงค กออินทร ขอเชิญนายก     

ประธานสภาเทศบาล 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย ขอมอบหมาย ใหกองชางชี้แจงในรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี  
นายประพิษ  หนเูพชร  กองชางขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผอ.กองชาง เนื่องจากตั้งงบประมาณไวไมเพียงพอจาย จํานวน 1 รายการ 
 โอนเพ่ิม   

- แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา
บํารุงรักษา และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งงบประมาณไว 150,000.-บาท 
คงเหลือ 82,494.77บาท โอนเ พ่ิมเปนเ งิน 200,000. -บาท คงเหลือ 
282,494.77บาท 

โอนลด 
- แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา หมวดคาใชสอย ประเภทคาบํารุงรักษาและ

ซอมแซม ต้ังงบประมาณไว 800,000.-บาท คงเหลือ 587,167.95บาท โอนลด
เปนเงิน 200,000.-บาท คงเหลือ 387,167.95บาท 

ท้ังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 ขอ 89 

นายณรงค กออินทร   ใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได เม่ือไมมีสมาชิกทานใดสอบถามหรือ 

ประธานสภาเทศบาล  อภิปราย ก็ขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 



 ระเบียบวาระท่ี 3.8 ญัตติ ขออนุมัติแกไขคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.
2564 ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค จํานวน 
1 รายการ 

นายณรงค กออินทร ขอเชิญนายก     

ประธานสภาเทศบาล 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย  ขอมอบหมาย ใหกองชางชี้แจงในรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี  
นายประพิษ  หนเูพชร  ขออนุมัติแกไขคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 ในหมวดคา 
ผอ.กองชาง ท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ 
 ขอความเดิม 
 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยบานใหญ 1/1 

หมูท่ี 5 เพ่ือเปนคากอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยบาน
ใหญ 1/1 หมูท่ี 5 ตําบลศรีสุนทร งบประมาณ 370,000.-บาท 
- กอสรางถนน คสล. กวาง 3.45 เมตร ยาว 74.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 247.40 ตารางเมตร 
- กอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาว 

74.50 เมตร 
ขอแกไขคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ดังนี้ 
ขอความใหม 

 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยบานใหญ 1/1 
หมูท่ี 5 เพ่ือเปนคากอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยบาน
ใหญ 1/1 หมูท่ี 5 ตําบลศรีสุนทร งบประมาณ 370,000.-บาท 
- กอสรางถนน คสล. กวาง 3.45 เมตร ระยะทาง 74.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 257.00 ตารางเมตร ผิวจราจร 0.15 เมตร 
- กอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาว 

74.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลศรีสุนทร 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 15 ลําดับท่ี 14 
ท้ังนี้เปนไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสาถนท่ีกอสราง
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายณรงค กออินทร   ใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได เม่ือไมมีสมาชิกทานใดสอบถามหรือ 

ประธานสภาเทศบาล  อภิปราย ก็ขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.9 ญัตติ ขออนุมัติแกไขคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ในหมวดคาท่ีดิน และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิง
สาธารณูปโภค จํานวน 2 โครงการ 

นายณรงค กออินทร ขอเชิญนายก     

ประธานสภาเทศบาล 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย  ขอมอบหมาย ใหกองชางชี้แจงในรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี  



นายประพิษ  หนูเพชร   ขออนุมัติแกไขคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563                
ผอ.กองชาง   ในหมวดคาท่ีดิน และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2  

โครงการ 
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางรั้วตลาดสดเทพสุนทร 
หมูท่ี 5 งบประมาณ 1,080,000.-บาท  

ขอความเดิม   โครงการกอสรางรั้วตลาดสดเทพสุนทร หมูท่ี 5 เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้ว
ตลาดสดเทพสุนทร หมูท่ี 5 งบประมาณ 1,080,000.-บาท 

- กอสรางรั้ว สูง 2.00 เมตร ยาว 276.00 เมตร 
 

ขอความใหม 
- กอสรางรั้วสูง 2.00 เมตร  ยาว 183.00 เมตร 

2.แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานกอสรางโครงการกอสรางพ้ืนฐาน หมวดคา 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยดุลชาติ – โรงน้ํา หมูท่ี 8 ตําบลศรีสุนทร 
งบประมาณ 2,400,000.-บาท 
ขอความเดิม  โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยดุล
ชาติ – โรงน้ํา หมูท่ี 8 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู 
มีฝาปด ซอยดุลชาติ – โรงน้ํา หมูท่ี 8 งบประมาณ 2,400,000.-บาท 
- กอสรางถนน คสล. กวาง 4.70 – 6.00 เมตร ระยะทาง 169.00 เมตร หรือ               

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 799.50 ตารางเมตร 
- กอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด กวาง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ระยะทางรวม 346.00 เมตร 
ขอความใหม  โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอย
ดุลชาติ – โรงน้ํา หมูท่ี 8 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัว
ยูมีฝาปด ซอยดุลชาติ – โรงน้ํา หมูท่ี 8 งบประมาณ 2,400,000.-บาท 
- กอสรางถนน คสล. กวาง 4.70 – 6.00 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร หรือ            

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 799.50 ตารางเมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร 
- กอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด กวาง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ความยาวรวมท้ังดานซายและขวาไมนอยกวา 346.00 เมตร 
 
 
 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 หนาท่ี 134 ลําดับท่ี 340  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในงบลงทุน ท่ีทํา
ใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานท่ีกอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน 

 
นายณรงค กออินทร   ใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได เม่ือไมมีสมาชิกทานใดสอบถามหรือ 

ประธานสภาเทศบาล  อภิปราย ก็ขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 



ระเบียบวาระท่ี 3.10 ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม (กรณีขอคืนเงินรายรับ 
ประจําปงบประมาณ 2563) เพ่ือจายคืนเงินคาภาษี ท่ีดินและส่ิงกอสราง ของบริษัท 
บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด 

นายณรงค กออินทร ขอเชิญนายก     

ประธานสภาเทศบาล 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย   ใหกองคลังชี้แจง 
นายกเทศมนตรี 
นางวิไลลักษณ  แซตัน   ดวยบริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด ยื่นคํารองขอรับเงินภาษีท่ีดินและ  
ผอ.กองคลัง สิ่งปลูกสรางคืน ซ่ึงไดชําระภาษี ประจําป 2563 เปนเงิน 3,733.36 บาท ตามมาตรา 

97 แหง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง มาตรา 97 (1) บรรเทาการชําระภาษี ปท่ี
หนึ่ง  รอยละยี่สิบหาของจํานวนภาษีท่ีเหลือ เปนเงิน 930.84 บาท ซ่ึงภาษีท่ีตองชําระ
ในป 2563 เปนเงินท้ังสิ้น 940.84 บาท ฉะนั้น บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด 
ชําระไวเกิน 2,792.52 บาท  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พงศ.2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจําหนายหนี้
สูญ ขอ 94 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินรายรับและตอมามีการขอคืน ใน
ลักษณะของลาภมิควรไดภายในกําหนดอายุความ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถอนคืน
เงินรายรับ โดยถือปฏิบัติตามขอ 95 และขอ 96 

นายณรงค กออินทร   ใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได เม่ือไมมีสมาชิกทานใดสอบถามหรือ 

ประธานสภาเทศบาล  อภิปราย ก็ขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.11 ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.2564 เพ่ือตั้ง
จายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน 8 รายการ 
 
 
 
 

นายณรงค กออินทร  ขอเชิญนายก     

ประธานสภาเทศบาล 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย   ขอมอบหมาย ใหกองชางชี้แจงในรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี  

นายประพิษ  หนูเพชร   จายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.2564 จํานวน 8 โครงการดังนี้ 

ผอ.กองชาง 1.หมวดคาท่ีดิน และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเมน

ประปา บริเวณถนนควนตาแทน – บางขาม 2 หมูท่ี 2 ตําบลศรีสุนทร งบประมาณตั้งไว 

1,200,000.-บาท 

 2.หมวดคาท่ีดิน และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางคู

ระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยชีเลื้อย หมูท่ี 4 ตําบลศรีสุนทร งบประมาณตั้งไว 

1,500,000.-บาท 



 3.หมวดคาท่ีดิน และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสราง

ถนน คสล.และวางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก คสล.ซอยนาเคียน 5 หมูท่ี 5 ตําบล                       

ศรีสุนทร งบประมาณต้ังไว 3,800,000.-บาท 

 4.หมวดคาท่ีดิน และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสราง

เข่ือนกันดิน บริเวณคลองบางสาด (ชวงท่ี 2) หมูท่ี 5 และหมูท่ี 8 ตําบลศรีสุนทร ตั้งไว 

3,900,000.-บาท 

 5.หมวดคาท่ีดิน และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสราง

เข่ือนกันดินบานลิพอน ซอยแมแปลง หมู ท่ี 2 ตําบลศรีสุนทร งบประมาณตั้งไว 

350,000.-บาท 

 6.หมวดคาท่ีดิน และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสราง

ทอลอดเหลี่ยมสําเร็จรูป ซอยพัฒนา หมู ท่ี 2 ตําบลศรีสุนทร งบประมาณตั้งไว 

550,000.-บาท 

 7.หมวดคาท่ีดิน และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสราง 

ถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยเกาทัณฑ หมูท่ี 5 ตําบลศรีสุนทร 

งบประมาณตั้งไว 370,000.-บาท 

 8.หมวดคาท่ีดิน และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสราง

เข่ือนกันดิน คลองบางสาด บริเวณบริษัท ธนาวิวัฒน หมูท่ี 5 ตําบลศรีสุนทร งบประมาณ

ตั้งไว 1,200,000.-บาท 

 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 12,870,000.-บาท 

 ท้ังนี้ การขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือมาตั้งเปน

รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ 27 การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย  ท้ัง 8 โครงการก็เพ่ือชวยเหลือ บรรเทาและแกปญหาน้ําทวมใหกับชาวบานท่ี 

นายกเทศมนตรี อาศัยอยูในบริเวณดังกลาว 

นายณรงค กออินทร   ใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได เม่ือไดมีการอภิปรายกันพอสมควรแลว 

ประธานสภาเทศบาล  ก็ขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.12 ญัตติ การขออุทิศท่ีดินใหสาธารณประโยชน ของน.ส.เสาวภา  

สุแสงรัตน 

นายณรงค กออินทร ขอเชิญนายก     

ประธานสภาเทศบาล 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย   ขอมอบหมาย ใหกองชางชี้แจงในรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี  

นายประพิษ  หนูเพชร   นางสาวเสาวภา  สุแสงรัตน ไดยื่นคํารองขอโอนเปนท่ีสาธารณประโยชน ตาม

ผอ.กองชาง   หนังสือรับรองการทําประโยชน น.ส. 3 ก. เลขท่ี 3234 เลม 33ก หนา 34 เลขท่ีดิน  



555 หมายเลข 4624 แผนท่ี 19 โดยมีสภาพเปนถนนคอนกรีตขนาดพ้ืนท่ีกวาง 6.00 

เมตร ยาว 123.00 เมตร บริเวณถนนมาหนิก – บางโจ หมูท่ี 4 ตําบลศรีสุนทร ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0723/ว2251 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2544 และ

หนังสือท่ี กค (กวจ)0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561  

1.กรณีท่ีมีผูอุทิศท่ีดินใหกับทางราชการ หรือจะใหทางราชการเขาไปดําเนินการ เพ่ือใหมี

การใชประโยชนรวมกันใหเจาหนาท่ีของหนวยงานนั้น ซ่ึงไดรับอุทิศท่ีดินจากราษฎร หรือ

เขาไปดําเนินการในท่ีดินเอกชนจัดทําหนังสือแสดงความประสงคเก่ียวกับการอุทิศท่ีดิน

ใหกับทางราชการ หรือยินยอมใหทางราชการเขาไปดําเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.1 ท่ีดินท่ีจะอุทิศใหกับทางราชการ หรือจะใหทางราชการเขาไปดําเนินการ

ตองเปนท่ีดินท่ีเจาของท่ีดินมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ครอบครองในท่ีดินนั้นโดยชอบดวย

กฎหมาย หากท่ีดินนั้นมีภาระผูกพันใหเจาหนาท่ีแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ 

 1.2 ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับการอุทิศท่ีดิน พรอมแผนท่ีแสดง

ขอบเขตและเนื้อท่ีของดินท่ีจะอุทิศ หรือยินยอมจะใหทางราชการเขาไปดําเนินการแลวให

เจาของท่ีดิน และผูมีหนาท่ีดูแลรักษาท่ีสาธารณะประโยชนลงชื่อรับรองไวเปนหลักฐาน

ตอหนาพยาน ในกรณีมีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายท่ีดินใหสําเนาประกอบเรื่องไว

ดวย 

2.การจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับการอุทิศท่ีดินดังกลาว ใหจัดทํา 4 ชุด มีขอความและ

รายละเอียดถูกตองตรงกันเก็บไวท่ีหนวยงานของเจาหนาท่ี เจาของท่ีดิน หนวยงานท่ีมี

หนาท่ีดูแลรักษาท่ีสาธารณะตามกฎหมาย และสํานักงานท่ีดินทองท่ีแหงละ 1 ชุด 

นายณรงค  กออินทร  ใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได 

ประธานสภา 

นายมานิตย  จิตจํานงค  ขอใหไปดูสถานท่ีกอนรับจะดีกวา 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย  ไดเขาไปตรวจสอบแลว ซ่ึงท่ีดินดังกลาวจะทําการขยายเขตไฟฟาเพ่ือใช 

นายกเทศมนตรี ประโยชนตอไป 

นายจุฬา  ทักษิณ  พ้ืนท่ีดังกลาวเดิมเปนท่ีดินท่ีมีโครงการหมูบาน ซ่ึงจะตัดเจาะกําแพงหมูบาน 

สมาชิกสภาเทศบาล ดังกลาวเปนถนนเขาหมูบานบางโจ หมูท่ี 4 ตําบลศรีสุนทรไดโดยรอบ และจะขยายเขต

ไฟฟา ซ่ึงเดิมมีเสาไฟฟาพรอมโคมไฟฟา และมีหลอด LED ติดอยูแลว 

นายณรงค กออินทร   มีสมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม เม่ือไดมีการอภิปรายกันพอสมควรแลว 

ประธานสภาเทศบาล  ก็ขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.13 ญัตติ การขออุทิศท่ีดินใหสาธารณประโยชน ของนางอุษณีย  

ชางเหล็ก โดยนางสาวสุภัค ชางเหล็ก แทน 

นายณรงค กออินทร ขอเชิญนายก     

ประธานสภาเทศบาล 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย   ขอมอบหมาย ใหกองชางชี้แจงในรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี  



นายประพิษ  หนเูพชร  ขอโอนเปนท่ีสาธารณประโยชน รายนางอุษณีย  ชางเหล็ก โดยนางสาวสุภัค 

ผอ.กองชาง ชางเหล็ก แทน ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 35950 เลม 360 หนา 50 เลขท่ีดิน 25               

หนาสํารวจ 7380 ขนาดพ้ืนท่ี 85.00 ตารางวา บริเวณซอยนพตาแกว-ถนนบางโจ 

เชื่อมตอกับซอยจิตรลดาภิรมย หมูท่ี 4 ตําบลศรีสุนทร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ท่ี มท 0723/ว2251 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2544 และหนังสือท่ี กค (กวจ)

0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561  

1.กรณีท่ีมีผูอุทิศท่ีดินใหกับทางราชการ หรือจะใหทางราชการเขาไปดําเนินการ เพ่ือใหมี

การใชประโยชนรวมกันใหเจาหนาท่ีของหนวยงานนั้น ซ่ึงไดรับอุทิศท่ีดินจากราษฎร หรือ

เขาไปดําเนินการในท่ีดินเอกชนจัดทําหนังสือแสดงความประสงคเก่ียวกับการอุทิศท่ีดิน

ใหกับทางราชการ หรือยินยอมใหทางราชการเขาไปดําเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.1 ท่ีดินท่ีจะอุทิศใหกับทางราชการ หรือจะใหทางราชการเขาไปดําเนินการ

ตองเปนท่ีดินท่ีเจาของท่ีดินมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ครอบครองในท่ีดินนั้นโดยชอบดวย

กฎหมาย หากท่ีดินนั้นมีภาระผูกพันใหเจาหนาท่ีแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ 

 1.2 ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับการอุทิศท่ีดิน พรอมแผนท่ีแสดง

ขอบเขตและเนื้อท่ีของดินท่ีจะอุทิศ หรือยินยอมจะใหทางราชการเขาไปดําเนินการแลวให

เจาของท่ีดิน และผูมีหนาท่ีดูแลรักษาท่ีสาธารณะประโยชนลงชื่อรับรองไวเปนหลักฐาน

ตอหนาพยาน ในกรณีมีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายท่ีดินใหสําเนาประกอบเรื่องไว

ดวย 

2.การจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับการอุทิศท่ีดินดังกลาว ใหจัดทํา 4 ชุด มีขอความและ

รายละเอียดถูกตองตรงกันเก็บไวท่ีหนวยงานของเจาหนาท่ี เจาของท่ีดิน หนวยงานท่ีมี

หนาท่ีดูแลรักษาท่ีสาธารณะตามกฎหมาย และสํานักงานท่ีดินทองท่ีแหงละ 1 ชุด 

  ซ่ึงสํานักงานท่ีดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง ไดจดทําเบียนโอนท่ีดินแปลงดังกลาว

เปนทางสาธารณประโยชนแลว ตั้งแตวันท่ี 26 มีนาคม 2564 

นายณรงค กออินทร   ใหสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได เม่ือไดมีการอภิปรายกันพอสมควรแลว 

ประธานสภาเทศบาล  ก็ขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.14 ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแตงตั้งเปน

คณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 1 คน 

นายณรงค กออินทร  ขอเชิญนายก     

ประธานสภาเทศบาล 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย   ขอมอบหมายใหกองการศึกษาชี้แจง 

นายกเทศมนตรี  

นางสาวธารีรัตน เวชพราหมณ  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแผนพัฒนา              

ผอ.กองการศึกษา การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 41 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับ

หนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพรอม เหมาะสม และความตองการในทองถ่ิน ประกอบกับ 



พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถ

นําไปสูการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือใหการ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

บรรลุวัตถุประสงค  

นายณรงค กออินทร   ใหเสนอชื่อสมาชิกสภา เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษาได 

ประธานสภาเทศบาล   

นายมานิตย  จิตจํานงค  ขอเสนอ  นายณรงค  กออินทร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายพงศกร จินะเสนา  มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

เลขานุการสภาเทศบาล 

นายณรงค กออินทร  มีสมาชิกจะเสนออีกหรือไม ถาไมมี เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีไดรับเลือก 

ประธานสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษา คือ นายณรงค  กออินทร 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ     
 

ระเบียบวาระท่ี 3.15 ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแตงตั้งเปน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2564 จํานวน 1 คน 

นายณรงค กออินทร  ขอเชิญนายก     

ประธานสภาเทศบาล 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย   ขอมอบหมายใหกองการศึกษาชี้แจง 

นายกเทศมนตรี  

นางสาวธารีรัตน เวชพราหมณ  ขอใหสภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการ         

ผอ.กองการศึกษา สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2564 โดยกระทรวงศึกษาธิการไดยกเลิกกฎกระทรวง

กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน

กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 แลไดประกาศใชกฎกระทรวงกําหนด

จํานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ

กรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2564 ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 

เลม 138 ตอนท่ี 27 ก วันท่ี 20 เมษายน 2564 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกแหงทราบและถือปฏิบัติ ตามกฎกระทรวงกําหนด โดยใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกแหงทราบและถือปฏิบัติ  ตาม

กฎกระทรวงกําหนด 

นายณรงค กออินทร   ใหเสนอชื่อสมาชิกสภา เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ.2564 

นายสมเกียรติ  ทนน้ํา  ขอเสนอ  นายสุธรรม  มุขพันธ 

สมาชิกสภาเทศบาล 



นายพงศกร จินะเสนา  มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

เลขานุการสภาเทศบาล 

นายณรงค กออินทร  มีสมาชิกจะเสนออีกหรือไม ถาไมมี เปนอันวาสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีไดรับเลือก 

ประธานสภาเทศบาล เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2564 คือ นายสุธรรม  มุขพันธ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ       
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ    

นายณรงค กออินทร  ตอไปในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม   

ประธานสภาเทศบาล เชิญได 

นายสุธรรม  มุขพันธ  ขอแจงซอย รวมใจ 5 ตําบลศรีสุนทร เสาไฟฟาท่ีปกอยูในปจจุบันเอียงเยอะ 

สมาชิกสภาเทศบาล แลว ขอใหเทศบาลชวยติดตอการไฟฟาแกไขดวย อาจเกิดอันตรายได และขอแนะนํา

สําหรับการเก็บรักษาอุปกรณเครื่องใชตางๆ ขอใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ เบิกจายอุปกรณ

สําหรับนําไปใชในแตละวัน เปนการแกไขการสูญหายของอุปกรณเครื่องใชเหลานั้น 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายเฉลิมพล  เกิดทรัพย  กระผมในนามเจาภาพ ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมารวมบําเพ็ญกุศล คุณพอ 

นายกเทศมนตรี ประเสริฐ  เกิดทรัพยและรวมงานดังกลาวดวยใจ อยางเต็มท่ี ขอใหทุกทานไดรับบุญกุศล

รวมกันในครั้งนี้ดวย ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวยครับ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายสุนัย  ปนชัยศิริ  ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 จะทําการมอบเครือ่งอุปโภคบริโภคจาก อบจ. 

รองนายกเทศมนตรี ภูเก็ต ตามจุดตางๆ ชวยประชาสัมพันธชาวบานท่ีไดเครื่องอุปโภคบริโภค มารับตามจุดท่ี

เทศบาลกําหนดดวย 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

นายณรงค  กออินทร  ไมมีทานใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืน ๆ แลวนะครับ ขอขอบคุณทุกทานท่ีมาประชุมใน 

ประธานสภาเทศบาล วันนี้ ใชเวลานานพอสมควร ก็ไดสาระดี ๆ มากมาย เม่ือไมมีทานใดอภิปรายแลว ผมขอ

ปดประชุม 
 

เลิกประชุม  เวลา  ๑1.3๐ น. 

 

 

 
 


