
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ครั้งที่  1/2562 

วันที่   14  พฤษภาคม  2562   เวลา  10.30  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ชั้น 2 

………………………………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
1.  นางเยาวดี  แสงจันทร์    ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
2.  นายจรัส  ประสงค์เงิน  รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
3.  นายบรรลือศักดิ์    ยี่สุ่นเทศ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
4.  นายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
5.  นายคมเดช       จงพุทธรักษา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
6.  นายอรรถพล     นุชนิยม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
7. นายวิชงค์       เลี่ยนชอบ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
8.  นางสาวรุ่งระวี   สรรค์หาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม   

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายช านาญ  หอศิวาลัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  (ลาป่วย) 
2.  นายรุ่งเรือง       มงคล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  (ลาป่วย) 
3.  นายชุติเทพ    โป๊ยกั๊ก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  (ลาป่วย) 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
1.  นายวัน  เมฆอัคคี   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
2.  นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์  รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
3.  นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์ รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 

เลขานุการสภาเทศบาล 
1.  นางปิ่นทอง  ศรจังหวัด  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.  นายสมนึก  กิ่งแก้ว   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
2.  นายสุเทพ  บุตรฉุย   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
3.  นายอนุชา  ลีอร่าม   รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
4.  นายชาตร ี  อภิชาตภักดี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
5.  นางสมทรง  หนังสือ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
6.  นางสาวธิดาวรรณ เสียงหวาน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
7.  นางศิณัฐชญา ทัศนากัณฑ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
8.  นายสมนึก    โกญจนวรรณ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9.  นางฐิตินันท์  เลิศจันทร์เพ็ญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ 
10.  นางสาวภัทรวรรณ สังขจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
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เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลบ้านแหลม  ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

    ( ประธานสภาเทศบาลจุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย) 
ประธานสภาเทศบาล         สวัสดีค่ะ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 

ท่านที่ปรึกษา  ท่านเลขานุการสภา  ท่านหัวหน้าส่วนการงานและท่านผู้แทนชุมชน  ขณะนี้มี
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุม
สภ าเทศบาลต าบลบ้ านแหล ม  สมั ยสามัญ   สมั ยที่  2   ป ระจ าปี   พ .ศ .2562                                                  
ครั้งที่  1/2562 ณ บัดนี้และจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง 
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  และ
เรื่อง  ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1/2562 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที ่2  ประจ าปี  พ.ศ.2562 

---------------------------------- 
            ด้วยสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  โดยก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 
วัน  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  22  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ตั้งแต่วันที่  15  เมษายน 2562  เป็นต้นไป  มี
ก าหนด   ไม่เกิน  30 วัน   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  

      ประกาศ    ณ   วันที่   18    มีนาคม   พ.ศ.  2562 
             เยาวดี   แสงจันทร ์

        (นางเยาวดี   แสงจันทร์) 
                                                                         ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
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ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

เรื่อง  ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. 2562   
ครั้งที่ 1/2562   

---------------------------------- 
ตามที่ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.2562  เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  
ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  
ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ลงวันที่  18  มีนาคม  2562  เพ่ือพิจารณาญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล, ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ประจ าปี  
พ.ศ.2562  ครั้งที่  1  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  นั้น  

  บัดนี้ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2   
ประจ าปี พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่  14  พฤษภาคม  2562  เวลา  10.30  น. ณ  ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม ชั้น 2  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
พ.ศ. 2547  ข้อ  22  และข้อ  24  วรรคสอง  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและให้ผู้สนใจเข้าฟังการประชุม
ติดต่อแจ้งความประสงค์ที่ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านแหลมในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
เพ่ือจะได้จัดเตรียมการอ านวยความสะดวกในการเข้าฟังการประชุม 

  จึงประกาศให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมในวัน  เวลา  และ
สถานที่ดังกล่าว 

      ประกาศ  ณ   วันที่    3      พฤษภาคม    พ.ศ.  2562 
                      เยาวดี   แสงจันทร์ 
        (นางเยาวดี   แสงจันทร์) 
                                                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ให้ทุกท่าน
ได้ทราบแล้วนะคะ  ต่อไปจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 เรื่องท่ี 1  แจ้งจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมผู้เข้าร่วมประชุมสภา 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1/2562  
เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2562 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จ านวน 10  คน ลาป่วย 1 คน   
นางสาวรุ่งระวี  สรรค์หาสุข  และวันนี้ลาประชุม  3  คน  1.  นายช านาญ  หอศิวาลัย,  
นายรุ่งเรือง  มงคล  และนายชุติเทพ  โป๊ยกั๊ก   
 เรื่องที่  2  แจ้งการประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง  การใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2564)  แก้ไข   ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 

เรื่องที่  3  แจ้งการประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง  การใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2564)  เปลี่ยนแปลง   ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562   
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เรื่องที่  4  แจ้งการประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง  การใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2564)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3) 

ส าหรับส าเนาประกาศฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้น าส่งให้กับท่านสมาชิกทุก
ท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลแล้ว  

ประธานฯ  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2562 

เอกสารการประชุมได้น าส่งให้สมาชิกฯ ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว  ท่านใดจะขอแก้ไข 
เพ่ิมเติม  ข้อความประการใด  ขอเชิญเสนอได้ค่ะ (ไม่มี)   

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขข้อความประการใดแล้วดิฉันขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา                        
เทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2562 โปรดยกมือ  

( สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์ ) 
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงาน

การประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 เมื่อ
วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2562  

ประธานฯ  ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.2561  หมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ขอเชิญ
คณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้ นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร ์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.2561  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  โดยมีหลักการและเหตุผล  
ประกอบการพิจารณา  ดังนี้   

หลักการ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี                    
พ.ศ.  2561  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการส าหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 2 ตามที่ประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2561 มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ  โดยมีรายการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้   

   ข้อความเดิม 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลระยะที่ 2 เป็นกล้องวงจรปิด

ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคารแบบที่ 2 จ านวน 10 ตัว 
ติดตั้งที่สามแยกเซเว่นสาขาบ้านแหลมบริเวณจุดตัดระหว่างถนนนาคธวัชกับถนนหน้าวัดต้น
สนจ านวน 2 จุด สามแยกโรงเรียนบ้านแหลมบริเวณจุดตัดระหว่างถนนนาคธวัชกับถนน 
ซอยเทศบาล 26จ านวน 2 จุด สามแยกธนาคารออมสินสาขาบ้านแหลมจ านวน 3 จุด 
และสามแยกธนาคารกสิกรไทยสาขาบ้านแหลมจ านวน 3 จุด  พร้อมอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 4 เครื่อง (ตั้งตามราคามาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลฯ) และอุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิด ขนาด  6TB  
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จ านวน 2 เครื่อง อุปกรณ์แปลงสัญญาณ  จ านวน 8 เครื่อง เครื่องส ารองไฟขนาด 850 VA 
จ านวน 4 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เป็นเงิน 500,000 บาท นั้น   

   ข้อความใหม่ 
 ส าหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลระยะท่ี 2  เป็นกล้องวงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคารแบบที่  2  จ านวน  12 ตัว  
ติดตั้งที่สามแยกศาลเจ้าฮุ๊ดโจ้ว จ านวน 3 จุด สามแยกโรงเรียนบ้านแหลมจ านวน 3จุด 
สามแยกธนาคารออมสิน จ านวน 3จุดและสามแยกธนาคารกสิกรไทย จ านวน 3จุด พร้อม
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch) ขนาด 8ช่อง จ านวน4เครื่อง (ตั้งตามราคา
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ)และอุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิด ขนาด 
6TB จ านวน 2เครื่อง ตู้กันน้ าส าหรับอุปกรณ์CCTV จ านวน 4 ตู้ เครื่องส ารองไฟขนาด 
850VA จ านวน 4 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เป็นเงิน 484,110 บาท   
 เหตุผล  เนื่องจากเทศบาลฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระบบการติดตั้ง
กล ้องวงจรปิดจากระบบโครงข่ายสาย Fiber Optic เป ็นระบบเช ่า ใช ้โครงข่าย
สัญญาณ Internet ทั้งนี้โดยพิจารณาว่าในการลงทุนสร้างโครงข่ายสาย Fiber Optic 
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการลงทุน และสาย Fiber Optic มีอายุการใช้งาน
ประมาณ 3-5 ปี หากเมื่อมีการช ารุด เทศบาลฯไม่มีช่างในการซ่อมเองได้ต้องจ้างช่าง
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและเมื่อหมดอายุการใช้งานก็จะต้องติดตั้งสายใหม่ 
ในกรณีที ่จุดติดตั ้งกล้องอยู่ไกลมากก็จะต้องใช้งบประมาณในการสร้างโครงข่ายที่
สูงขึ ้นในการเช่าระบบโครงข่ายสัญญาณ Internet เทศบาลฯ ไม่ต้องลงทุนในการ
สร้างโครงข ่าย  Fiber Optic โดยจะลงท ุน เฉพาะค ่าต ิดตั ้งกล ้องและอ ุปกรณ ์ที่
เกี ่ยวข้อง และจ่ายค่าเช่าสัญญาณ Internet ในแต่ละจุดที ่ติดตั้งกล้องโดยสามารถ
ติดตั้งกล้อง ณ จุดใดก็ได้ไม่ต้องค านึงถึงโครงข่ายว่ามีแนวสาย Fiber Optic หรือไม่ 
และไม่ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมสาย Fiber Optic โดยผู้ให้เช่าสัญญาณจะ
เป ็นผู ้ด ูแลระบบกระจายส ัญญาณ  ด ังนั ้น  เทศบาลฯ  จ ึง เสนอขออน ุม ัต ิแก ้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  2561   
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด 4 ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.2561  ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  หน่วยงาน
ส านักปลัดเทศบาล  แล้ว  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ขอเชิญค่ะ  
(ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้ว  ดิฉันจะขอถาม
มติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.2561  ในหมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ   หน่ วยงานส านักปลัด เทศบาล          
ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

   ( สมาชิกยกมือเป็นเอกฉันท์ ) 
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เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมนี้มีมติ เป็นเอกฉันท์ อนุมัติ ให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.2561  ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  หน่วยงาน
ส านักปลัดเทศบาล          

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่ องญั ตติขออนุ มัติ โอน เงิน งบประมาณ รายจ่ าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ขอเชิญ
คณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ    

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้ นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล    โดยมีหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณา  ดังนี้    

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เป็นเงิน  3,500.-  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
โอนลด หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่  ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั ้น  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  ตั้งไว้เป็นเงิน  30,000.-  บาท  คงเหลือ  30,000.-  บาท  โอนลด  
3,500.-  บาท 
โอนเพ่ิม  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป    งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart  Card Reader) สามารถ
อ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart  Card) ตามมาตรฐาน  ISO/IEC  
7816  ได้,  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  4.8  MHZ , สามารถใช้งานผ่าน
ช่องเชื ่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  ได้,  สามารถใช้ก ับบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart  Card Reader) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด  5  Volts, 3  Volts  และ  1.8  Volts  
ได้เป็นอย่างน้อย  จ านวน  5  เครื่อง  เป็นเงิน  3,500.-  บาท  
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เหตุผล  เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่อนุมัติ  อนุญาต  ออก
ใบอนุญาต  รับจดทะเบียน  รับจดแจ้ง  หรือรับแจ้งด าเนินการพิจารณายกเลิกการเรียก
ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  ที่  21/2560  ลงวันที่  4  เมษายน  2560  ข้อ 17  จึงให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์  (Smart  Card Reader) เพ่ือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล  ส านักปลัดเทศบาลมีความประสงค์จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์  
(Smart  Card Reader) ดังกล่าวข้างต้น  

การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นี้  เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
เทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  หมวด 4  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล  แล้ว  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ขอเชิญค่ะ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้ว  ดิฉันจะขอถาม
มติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล            
ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

 ( สมาชิกยกมือเป็นเอกฉันท์ )     
เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล            

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านแหลม  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่  1  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  
ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้ นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
บ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ได้มีการประชุม

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 -2564)  ประจ าปีงบประมาณ 
2562  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม  2562 และน าเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลมแล้ว  ตามแนวทาง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ 
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  จึงน าเสนอรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ครั้งที่ 1  ตามที่ประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนได้เสนอรายงานต่อนายกเทศมนตรี  โดยสรุปการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม  (ปี  2562)  ครั้งที่ 1  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  
2562 – เมษายน  2562  โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมือง ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 2 โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย 55 ,600 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ 2 โครงการ 
จ านวนเงิน 1,096,000 บาท  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 44  โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย 7 ,215,428 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ      
13 โครงการ จ านวนเงิน 239,000 บาท โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 6 โครงการ 
จ านวนเงิน 2,407,000 บาท และโครงการที่ยกเลิก จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 
20,000 บาท  

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย 942,190 บาท 
โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ จ านวนเงิน 11,000 บาท   โครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 1 โครงการ จ านวนเงิน 500,000 บาท  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ด าเนินการแล้วเสร็จ            
13 โครงการ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย 1,357,210  บาท โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
1 โครงการ 10,000  บาท โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 10 โครงการ จ านวนเงิน 
1,710,000 บาท   

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้น าเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
บ้านแหลม  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่  1  ให้สภาเทศบาลรับทราบแล้ว  

ประธานฯ    ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  -  เทศบาลซอย 5  มีน้ าไหลท่วมขังถนน  จึงขอเสนอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สามารถท ารางระบายน้ าได้หรือไม ่
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ -  ขอมอบกองช่างด าเนินการตรวจสอบ   
รองนายกเทศมนตรีฯ   

-  ซอยเทศบาล 25  มีชาวบ้านน าฟางเลี้ยงวัวมาวางขวางถนนอยู่  จึงขอให้เจ้าหน้าที่
ออกตรวจสอบ   

นายจรัส  ประสงค์เงิน  -  เสาไฟฟ้าสะพานศาลเจ้าฮุดโจ้ว  ต้นที่ 2  มีการช็อตและเกิดไฟลุกไหม้  คาดว่า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ฝาปิดกันสาดบีบแน่นเกินไป 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ -  ขอมอบเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ   
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 




