
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ประจ าปี  พ.ศ.2562 

ครั้งที่ 2/2562 
วันที่    26   สิงหาคม  2562   เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ชั้น 2 
………………………………………………………………………….. 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
11.  นายชุติเทพ    โป๊ยกั๊ก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
1.  นายวัน  เมฆอัคคี   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
2.  นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์ รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์  รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 

เลขานุการสภาเทศบาล 
1.  นางปิ่นทอง  ศรจังหวัด  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. นายสุเทพ  บุตรฉุย   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
2.  นายอนุชา  ลีอร่าม   รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
3.  นางสมทรง  หนังสือ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4.  นางสาวธิดาวรรณ เสียงหวาน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
5.  จ.อ.ธนิต    พิมพ์ไทย  นายช่างไฟช านาญงาน  (แทน) ผู้อ านวยการกองช่าง 
6.  นายชาตรี   อภิชาตภักดี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
7.  นายสมนึก    โกญจนวรรณ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8.  นางฐิตินันท์  เลิศจันทร์เพ็ญ  ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ 
9.  นางสาวภัทรวรรณ    สังขจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 
1.  นายสมนึก  กิ่งแก้ว   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
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เลขานุการสภาเทศบาล   ท่านประธานสภา  คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาเทศบาล  บัดนี้  สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุด
เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

    ( ประธานสภาเทศบาลจุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย) 
ประธานสภาเทศบาล  สวัสดี ค่ ะ  ท่ านคณ ะผู้ บ ริห าร ท่ านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่ าน เลขานุ การ

นายกเทศมนตรี  ท่านที่ปรึกษา  ท่านเลขานุการสภา  ท่านหัวหน้าส่วนการงานและท่าน
ผู้แทนชุมชน  ขณะนี้มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมาประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี    
พ.ศ. 2562 ครั้งที่  2/2562  ณ บัดนี้และจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป  

ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง  
ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี         
พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2/2562  

เลขานุการสภาเทศบาล 
ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

เรื่อง  ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562              
ครั้งที่ 2/2562   

---------------------------------- 
         ตามที่ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 29  กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ประจ าปี  พ.ศ.2562  ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2562  และได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 /2562 เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2562  เพื่อพิจารณาเรื่องขอ
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563     
วาระที่ 1 และที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้ว และประธานสภาฯ ได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 26  สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลม ชั้น 2 เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3  , เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              
จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกองช่าง  ,เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ ,เรื่องขอความเห็นชอบรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์       
โน๊ตบุ๊กจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านแหลม  หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามข้อมูลผลการประเมินผลตนเอง 
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล นั้น 
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  บัดนี้ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ     
สมัยที่ 3   ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่  26   สิงหาคม  2562  เวลา  10.00  น. ณ  ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลม ชั้น 2  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ  23  และข้อ  24  วรรคสอง  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและให้ผู้สนใจ
เข้าฟังการประชุมติดต่อแจ้งความประสงค์ที่ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านแหลมในวันและเวลาราชการ  
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เพื่อจะได้จัดเตรียมการอ านวยความสะดวกในการเข้าฟังการประชุม 

 จึงประกาศให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมในวัน  เวลา  และสถานที่
ดังกล่าว 

      ประกาศ  ณ   วันที่    21   สิงหาคม    พ.ศ.  2562 
          เยาวดี  แสงจันทร์ 
             (นางเยาวดี  แสงจันทร์) 
                                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 
ประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศอ าเภอบ้านแหลมและประกาศสภา            

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  ให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะคะ  และจะได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องท่ี 1  แจ้งเรื่องการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  มีสมาชิกเข้าร่วม
ประชุม  จ านวน  10 คน  ลาประชุม  1  คน 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2562  

เอกสารการประชุมได้น าส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว  ท่านใด 
   จะขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อความประการใด  ขอเชิญเสนอได้ค่ะ (ไม่มีผู้ขอแก้ไข)   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุมแล้ว
ดิฉันจะขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่  
13    สิงหาคม  2562   โปรดยกมือขึ้นค่ะ   

( สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์ ) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 เมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม  2562 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี   พ.ศ.2562 ครั้งที่  1/2562    
เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2562  
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ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 วาระที่  2 และวาระที่  3  
ตามล าดับ  ก่อนที่จะมีการพิจารณาในวาระที่ 2  ดิฉันจะขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้
แจ้งข้อกฎหมาย  และระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบ  เพ่ือเป็น
แนวทางประกอบการพิจารณา  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ 

เลขานุการสภาเทศบาล    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554   

ข้อ  51  ก าหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน   

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก  ในกรณีที่มีมติส่งปัญหา
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ  เป็นอัน
ระงับไว้ก่อน  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ  ต่อไป  สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว          
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรค
สามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 

ข้อ  63  วรรคสอง  ก าหนดว่าประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือ
ผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน  แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน  ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน   

ข้อ 64  วรรคหนึ่ง  ก าหนดว่าเมื่อผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติได้อภิปรายแล้ว  ถ้ามีผู้ใด
ค้านก็ให้ผู้นั้นอภิปราย  เมื่อผู้คัดค้านอภิปรายแล้วถ้าผู้ใดจะสนับสนุน  ผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติ
ก็ให้ผู้นั้นอภิปรายและประธานสภาท้องถิ่นต้องให้อภิปรายสลับกันไป 

และข้อ  65  ก าหนดว่าถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป  ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย  
หรือถ้ามีแต่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว  ประธานสภาท้องถิ่นจะ
เสนอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าควรจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้  เว้นแต่การอภิปรายตามความใน
ข้อ 72 

เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
ประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิก

สภาเทศบาลทราบแล้ว  ต่อไปขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติเสนอบันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่อสภาเทศบาล  เพื่อทราบและพิจารณา 
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นายอรรถพล  นุชนิยม    
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ   

บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
เพ่ือพิจารณาค าเสนอขอแปรญัตติและตรวจร่างเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลบา้นแหลม 

เร่ือง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
วันที่  20  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ชั้น 2 

     ................................................. 

  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ในวันที่ 14 – 19 สิงหาคม 2562 ( เฉพาะในวันและเวลาราชการ ) รวม  28  ชั่วโมง ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบล
บ้านแหลม  ชั้น 2  นั้น 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 13 
สิงหาคม 2562  เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลม ชั้น 2 เพ่ือพิจารณาเลือกประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเลือกนายคมเดช จงพุทธรักษา เป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลือกนายอรรถพล  นุชนิยม เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดนัดประชุมเพ่ือพิจารณาค าเสนอขอแปรญัตติ (กรณีมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอค าขอ
แปรญัตติ)และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 20 
สิงหาคม 2562 ตั้งแตเ่วลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ 

ตลอดระยะเวลาที่สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมก าหนดการยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ  ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ประชุมพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เรียงตามล าดับโดยละเอียด  
ตั้งแต่ต้นจนจบร่าง โดยมีนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลมเป็นผู้ให้ข้อมูลและให้ค าชี้แจงประกอบการพิจารณา 
คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีความเห็นว่าร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563   มีความเหมาะสมแล้วและให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการและให้รายงานบันทึกความเห็น
ของคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมส่งคืนร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าวให้ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมทราบและ
พิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมพิจารณาต่อไป และปิดประชุมในเวลา 12.00 น. คณะกรรมการแปร
ญัตติและนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลมจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

    (ลงชื่อ)       คมเดช  จงพุทธรักษา ประธานกรรมการ 
       ( นายคมเดช  จงพุทธรักษา ) 

    (ลงชื่อ)       บรรลือศักดิ์  ยี่สุ่นเทศ กรรมการ 
       ( นายบรรลือศักดิ์  ยี่สุ่นเทศ ) 

    (ลงชื่อ)         อรรถพล   นุชนิยม   กรรมการเลขานุการ 
        ( นายอรรถพล  นุชนิยม ) 

    (ลงชื่อ)          วัน  เมฆอัคคี  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
           (นายวัน  เมฆอัคคี) 
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ประธานสภาเทศบาล  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอรายงานสรุปบันทึกความเห็นต่อสภา

เทศบาลทราบแล้วว่า  ในวาระท่ี 2  ไม่มีผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปร
ญัตติมีความเห็นให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ 

  ต่อไปดิฉันจะขอถามมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มี
ความเห็นว่าร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563   มีความเหมาะสมแล้วและให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติขอได้โปรดยกมือขึ้น  (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็น
เอกฉันท์) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563   ไว้ตามร่างเดิมทุกประการ 

ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบลบ้านแหลมในวาระที่ 3  ก่อนที่จะมีการพิจารณาในวาระที่ 
3 ดิฉันจะขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ได้แจ้งข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมรับทราบ  เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการพิจารณา 

เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 ก าหนดว่า การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อธิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

ประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งข้อกฎหมาย  และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้
สมาชิกสภาเทศบาลทราบแล้ว  ดังนั้น  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.2563  ในวาระที่ 3  ดิฉันจะขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติได้โปรดยกมือขึ้น  (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตราร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563   เป็นเทศบัญญัติ 

  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 เป็นเทศบัญญัติได้  และจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอบ้านแหลมเพ่ือ
ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 11)  พ.ศ.2543  มาตรา  62  

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  หน่วยงานกองช่าง ขอเชิญ
คณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
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นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม เมื่อสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 

1/2561 ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 ได้อนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการ
จัดท าป้ายชื่อถนน และป้ายซอยในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม โดยท าการจัดท าป้ายขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จ านวน 35 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ 
14/2560 จ านวนเงิน 400,000.-บาท ไปแล้วนั้น เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กองช่างมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดย
มีหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณา  ดังนี้  
 หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน  1 รายการ ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 
        ข้อความเดิม โครงการจัดท าป้ายชื่อถนน และป้ายซอยในเขตเทศบาลต าบล                         
บ้านแหลม  

   - โดยท าการจัดท าป้ายขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จ านวน 35 ป้าย  
        ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขท่ี 14/2560 จ านวนเงิน 400,000.-บาท 
   ข้อความใหม่ โครงการจัดท าป้ายชื่อถนน และป้ายซอยในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม  

        - โดยท าการจัดท าป้ายชื่อถนนขนาดกว้าง 0.34 ม. ยาว 0.80 ม. จ านวน 17 ป้าย 
และป้ายชื่อซอยขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 0.70 ม. จ านวน 39 ป้าย ติดตั้งบนเสาท่อ
เหล็กอาบสังกะสีขนาด     2 นิ้ว หนา 2.5 มม. และมีสมอเรือซึ่งท าจากวัสดุชนิดเดียวกัน
กับแผ่นป้ายเป็นฐานรองรับติดกับเสาเหล็ก ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ 14/2560 
จ านวนเงิน 217,150.-บาท 

     เหตุผล ในการจัดท าแบบรูปรายการป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอย เทศบาลได้ใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านที่ประชุมประชาคมต าบลเมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2562 และที่ประชุมได้มีมติให้ปรับลดขนาดป้าย และให้ออกแบบที่มีลักษณะ
สอดคล้องบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งกองช่างได้จัดท าแบบรูปรายการ 
โดยพิจารณาว่าเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็นเมืองที่มีอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก และ
เป็นเศรษฐกิจหลักของชุมชน จึงน าเอาแบบรูปเรือประมงเป็นป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอย 
ท าจากแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต โดยป้ายชื่อถนนมีขนาดกว้าง 0.34 ม. ยาว 0.80 ม. และ
ป้ายชื่อซอยมีขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 0.70 ม. ติดตั้งบนเสาท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด  
2 นิ้ว หนา 2.5 มม. และมีสมอเรือซึ่งท าจากวัสดุชนิดเดียวกันกับแผ่นป้ายเป็นฐานรองรับ
ติดกับเสาเหล็ก ทั้งนี้ เทศบาลมีงบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าป้ายชื่อถนน และป้าย
ซอยในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหลม เป็นเงิน 400,000.-บาท แต่เมื่อมีการแก้ไขประมาณ
การตามค าชี้แจงข้างต้นแล้ว เทศบาลฯ จะใช้งบประมาณในการด าเนินการเพียง 
217,150.-บาท  
 ทั้งนี้ หากจะด าเนินการจัดท าป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อซอยตามแบบรูปรายการ
ข้างต้นที่น าเสนอ เทศบาลจะต้องด าเนินการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ 
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งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขค าชี้แจง
งบประมาณตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี   

  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล
บ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล ประกอบการพิจารณาขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  
หน่วยงานกองช่าง แล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ 
ขอเชิญค่ะ(ไม่มี)  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้ว ดิฉัน 
จะขอถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  
หน่วยงานกองช่าง ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยก
มือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติ เป็น เอกฉันท์อนุ มัติแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 
รายการ ของหน่วยงานกองช่าง  ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  
หน่วยงานกองช่าง 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  1  รายการ  หน่วยงาน
กองสาธารณสุขฯ  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการ
และเหตุผล  ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ หลักการ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  1  รายการ  
เป็นเงิน   300,000.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 
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แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน  หมวดค่า

ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ลักษณะค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์   ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  รายการโครงการประกอบ
ถังบรรจุน้้าพร้อมติดตั้งปั๊มและอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ า  หมายเลขทะเบียน  บท 6460 
เพชรบุรี  เพ่ือทดแทนของเดิมที่แตก รั่ว  ผุ เป็นสนิม  ให้สามารถใช้งานได้ตามภารกิจ 
รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เป็น
เงิน  300,000.-บาท  

เหตุผล  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เนื่องจากรายการที่ขออนุมัติกันเงิน  ได้รับอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และ
ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  จึงไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวต่อไปอีก  จึงมีความ
ประสงค์ขอกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล ประกอบการพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ แล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อ
สงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ ขอเชิญค่ะ(ไม่มี)  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้ว ดิฉัน 
จะขอถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวด     
ค่าครุภัณฑ์   ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยก
มือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติ เป็นเอกฉันท์อนุ มั ติกัน เงิน
งบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณ ฑ์ที่ ดินและสิ่ งก่ อสร้าง ประเภทค่ า บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณ ฑ์              
จ านวน 1 รายการ ของหน่วยงานกองสาธารณสุขฯ ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวด     
ค่าครุภัณฑ์   ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        
จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ 
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ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  ขอความเห็นชอบรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กจาก 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลต าบลบ้านแหลม หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  ขอเชิญ
คณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท ์รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้รับหนังสือแจ้งจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  ตามหนังสือที่   21/2562  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2562  
เรื่อง  ขอบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   

หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ให้เทศบาลต าบล
บ้านแหลมรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ยี่ห้อ  Lenovo รุ่น V330-14IKB จ านวน 
1 เครื่อง   เพ่ือใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ    

เหตุผล  เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้รับหนังสือจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลบ้านแหลม  แจ้งขอบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ยี่ห้อ  
Lenovo  รุ่น V330-14IKB  จ านวน  1  เครื่อง  เพ่ือใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ โดย
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2561  ข้อ 10 (4)เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่เกินร้อยละ 15  ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ตามข้อ 7  วรรคหนึ่งในแต่ละปีงบประมาณนั้น  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับ
เงินเพ่ิมตามข้อ 7 วรรคสอง  อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5  กรณีที่
มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยตรง  ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตาม
ความจ าเป็น  และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี้  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ที่   กค (กวจ) 0405.2/020147  ลงวันที่   18  
พฤษภาคม  2561  ข้อ 1  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4 (3)  ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ  ดังนั้น  กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้ เป็นผู้ดูแลพัสดุ   จึงเป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ   อย่างไรก็ดี  เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่  
อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้ผู้ดูแลพัสดุ  กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติด
พันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ด้วย  ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ 
อปท. เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจใน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว   

  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมต่อไป 
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ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล ประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบรับ

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  แล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใด
หรือไม่ ขอเชิญค่ะ(ไม่มี)  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้ว ดิฉัน 
จะขอถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลต าบลบ้านแหลม หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  
ตามญัตติทีผู่้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้รับบริจาคเครื่อง 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลต าบลบ้านแหลม หน่วยงาน

กอง 
สาธารณสุขฯ   

เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้รับบริจาคเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลต าบลบ้านแหลม หน่วยงานกอง
สาธารณสุขฯ   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานในการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามข้อมูลผลการประเมินผลตนเอง หน่วยงาน
ส านักปลัดเทศบาล    ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอให้สภาเทศบาลทราบค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายชวลิต  สิทธโิชคคณานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี    ทุกท่าน  ด้วยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยส านักงานคณะกรรมการการกระจาย

อ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้ขอความร่วมมือให้เทศบาลด าเนินการ
ประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท าการ
ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะปี 2561 และเมื่อได้ประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้
เสนอผู้บริหารทราบผลการด าเนินงานของเทศบาลตามเกณฑ์ชี้วัดและรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลและให้รายงานสภาเทศบาลทราบผลการปฏิบัติงานจากข้อมูลการประเมินผล
ตนเองที่ได้   

  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานในการจัดบริการ
สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561  ดังนี้ 

  สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านที่ 2 ผังเมือง 
ภารกิจที่ 1 ถนนและการระบายน้ า จ านวน 16 ภารกิจ 

    - ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า 2 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 2 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 8 ภารกิจ 
    - ผลการประเมินไม่มีบริการสาธารณะ  4  ภารกิจ 

ภารกิจที่ 2 คลอง/ล าธาร บ่อน้ า และแหล่งน้ า จ านวน 17 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 15 ภารกิจ 
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                               ภารกิจที่ 3 ระบบประปาของเทศบาล (เฉพาะ เทศบาลที่มีระบบประปา) 
    เทศบาลต าบลบ้านแหลมไม่มีบริการสาธารณะระบบประปา 

ภารกิจที่ 4 สะพาน จ านวน 2 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2 ภารกิจ 
                               ภารกิจที่ 5 ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ จ านวน 6 ภารกิจ   
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 6 ภารกิจ 

ภารกิจที่ 6 การคมนาคมและขนส่ง จ านวน 16 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 2 ภารกิจ   
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 14 ภารกิจ 

ภารกิจที่ 7 ด้านผังเมือง จ านวน 27 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า 3 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 5 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 19 ภารกิจ 

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี จ านวน 8 ภารกิจ 

    - ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า 2 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 2 ภารกิจ   
    - ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 3 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 1 ภารกิจ 

ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ จ านวน 19 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า 2 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 6 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 4 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 7 ภารกิจ 

ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ จ านวน 15 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า 2 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 1 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 7 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 5 ภารกิจ 

ภารกิจที่ 11 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด จ านวน 
15 ภารกิจ 

    - ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า 1 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 2 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 5 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 7 ภารกิจ 

ภารกิจที่ 12 การสาธารณสขุมูลฐาน จ านวน 30 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า 5 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 7 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 4 ภารกิจ 
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    - ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 3 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 11 ภารกิจ 

ภารกิจที่ 13 การพัฒนาเด็กและเยาวชน จ านวน 10 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 1 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 4 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 5 ภารกิจ 

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา  
ภารกิจที่ 14 การศึกษาในระบบ จ านวน 35 ภารกิจ 

    - ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า 2 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 7 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 7 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 10 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 9 ภารกิจ  

ภารกิจที่ 15 การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 36 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า 3 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 3 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 28 ภารกิจ 
   ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  

ภารกิจที่ 16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 15 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า 4 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 2 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 4 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 1 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 4 ภารกิจ 

ภารกิจที่ 17 การจัดระเบียบชุมชน จ านวน 12 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 10 ภารกิจ 
                               ภารกิจที่ 18 การจัดการความขัดแย้ง จ านวน 9 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า 1 ภารกิจ  

- ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 5 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 3 ภารกิจ 
   ภารกิจที่ 19 การป้องกันอาชญากรรมและการกระท าผิด จ านวน 15 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า 2 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 2 ภารกิจ 

- ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 1 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 10 ภารกิจ  
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ด้านที่ 6 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวและการลงทุน  
ภารกิจที่ 20 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวและการลงทุน จ านวน 57 
ภารกิจ 
 - ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 2 ภารกิจ 

    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 55 ภารกิจ     
ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านที่ 8 ด้านการ
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  
ภารกิจที่ 21 การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 41 ภารกิจ 
 - ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า 8 ภารกิจ  

    - ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 1 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 2 ภารกิจ 

- ผลการประเมิน ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 1 ภารกิจ 
    - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 29 ภารกิจ 

ภารกิจที่ 22 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
จ านวน 24 ภารกิจ 
 - ผลการประเมิน ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า 2 ภารกิจ  

    - ผลการประเมิน เท่ากับค่าเป้าหมาย 1 ภารกิจ  
    - ผลการประเมิน การพัฒนาในอนาคต 4 ภารกิจ 
  - ผลการประเมิน ไม่มีบริการสาธารณะ 17 ภารกิจ 
ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานในการจัดบริการสาธารณะของ

เทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามข้อมูลผลการประเมินผลตนเอง หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาลให้ทราบ แล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใด
หรือไม่ ขอเชิญค่ะ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานในการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลประจ าปีงบประมาณ 2561 

เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานในการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลประจ าปีงบประมาณ 2561  ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอแล้ว 
นะคะ   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่  8   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
-  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ 

เรื่องอ่ืนใดหรือไม่  ขอเชิญค่ะ 
นายบรรลือศักดิ์  ยี่สุนเทศ -  ขอฝากเทศบาลฯ  มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนริมแม่น้ าและส่วนต่างๆ   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    ขอความกรุณาอย่าทิ้งขยะลงในแม่น้ า  และอยากให้ท าป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะลงใน

แม่น้ าเป็นภาษาพม่า 
เลขานุการสภาฯ  -  ได้ประสานกับนายกสมาคมประมงอ าเภอบ้านแหลมแล้ว  ให้ประสานกับ

เจ้าของเรือในการห้ามทิ้งขยะและน้ ามันลงแม่น้ า  ขอรับเรื่องไว้และประสานกอง
สาธารณสุขฯ  ด าเนินการค่ะ 

 
 
 






