
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ประจ าปี  พ.ศ.2562 
ครั้งที่ 2/2562 

วันที่  30   กันยายน  2562   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ชั้น 2 

………………………………………………………………………….. 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
2. นายช านาญ  หอศิวาลัย  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.  นางศิณัฐชญา ทัศนากัณฑ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6.  นายชาตรี   อภิชาตภักดี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
7.  นายสมนึก    โกญจนวรรณ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8.  นางฐิตินันท์  เลิศจันทร์เพ็ญ  ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ 
9.  นางสาวภัทรวรรณ    สังขจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสมนึก  กิ่งแก้ว   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น 
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล บัดนี้  มีสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลบ้านแหลม มาประชุมครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียน 
ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

    ( 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 4  ประจ าปี    
พ.ศ. 2562 ครั้งที่  2/2562  ณ บัดนี้และจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป  

ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง  
ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจ าปี         
พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2/2562  

 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง  ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562   

ครั้งที่ 2/2562   
---------------------------------- 

         ตามที่ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 23  กันยายน  2562   เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ประจ าปี  พ.ศ.2562  ลงวันที่  2  กันยายน  2562  และได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 30  กันยายน  2562 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลม ชั้น 2 เพ่ือพิจารณาเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  7  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา,  
เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2562  ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์      จ านวน 7  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา  และเรื่องขอความเห็นชอบรับบริจาค
เครื่องพิมพ์เลเซอร์จากบริษัทสยามอินฟอร์เมชั่น  จ ากัด  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  นั้น 

  บัดนี้ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4   
ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่  30  กันยายน  2562  เวลา  10.00  น. ณ  ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม ชั้น 2  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
พ.ศ. 2547  ข้อ  23  และข้อ  24  วรรคสอง  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและให้ผู้สนใจเข้าฟังการประชุม
ติดต่อแจ้งความประสงค์ที่ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านแหลมในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
เพ่ือจะได้จัดเตรียมการอ านวยความสะดวกในการเข้าฟังการประชุม 
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 จึงประกาศให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมในวัน  เวลา  และสถานที่
ดังกล่าว 

     ประกาศ  ณ   วันที่    25    กันยายน    พ.ศ.  2562 
                                เยาวดี  แสงจันทร์ 
                                                                                               (นางเยาวดี  แสงจันทร์) 
                                                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ให้ทุกท่าน
ได้ทราบแล้วนะคะ และจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องที่  1  แจ้งจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมผู้เข้าร่วมประชุมสภา

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1/2562  
เมื่อวันที่ 24  กันยายน  2562 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม  จ านวน  9  คน ลาป่วย  2  คน  
ส าหรับวันนี้ นายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม  และนายช านาญ  หอศิวาลัย  ขอลาป่วย   

เรื่องที่  2  แจ้งรายงานการประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง  ประกาศใช้
บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เรื่องที่  3  แจ้งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2562   

ส าเนาประกาศ  ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลได้น าส่งให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว  

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 24  กันยายน 2562   

เอกสารรายงานการประชุมได้น าส่งให้สมาชิกฯ ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว  ท่านใดจะ
ขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อความประการใด  ขอเชิญเสนอได้ค่ะ (ไม่มี)   

  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขข้อความประการใดแล้วดิฉันขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา                        
เทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที1่/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2562 โปรดยกมือ    

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่  1/2562 
เมื่อวันที่ 24  กันยายน  2562 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที ่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 24  กันยายน  2562  

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  
จ านวน 7 รายการ หน่วยงานกองการศึกษา  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาล
พิจารณาค่ะ 
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นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยคณะผู้บริหารมีนโยบายที่จะให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ

สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงกรณีการมีเงิ น
เหลือจ่ายปลายปีงบประมาณให้พิจารณาแนวทาง การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลที่ยังมิได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปด าเนินการ 

  ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายปลายปี
งบประมาณเพียงพอที่จะโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ  เป็นเงิน 1,031,200 บาท 

2.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ  เป็นเงิน 450,000 บาท 

3.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน  1  รายการ เป็นเงิน  240,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์แต่ละประเภทแต่ละรายการ และบัญชีโอนเงิน                  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล  คณะผู้บริหาร มีนโยบายจะรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ เป็นศูนย์
เดียว และได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หลังที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง โดยใช้พ้ืนที่หลังอาคาร
ส านักงานเทศบาล รวมถึงคณะผู้บริหารได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีก 2 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าแบบแปลนและประมาณการ
ราคาก่อสร้างซึ่งเทศบาลจะต้องเตรียมการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการเปิดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาล (รวมศูนย์)  

การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 
2/2562 เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบ
ลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ หน่วยงานกองการศึกษา  แล้ว  มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 
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เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉัน
จะขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบ
ลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ หน่วยงานกองการศึกษา ตามญัตติที่ผู้บริหาร
เสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ใน
งบ 

ลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ หน่วยงานกองการศึกษา ตามญัตติที่คณะ
ผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบ
ลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ หน่วยงานกองการศึกษา   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี                                              
งบประมาณ พ.ศ.2562  ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์    
จ านวน  7  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภา
เทศบาลพิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยกองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านแหลม มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ  ขออนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 
1,721,200  บาท รายละเอียด ดังนี้                                           

1.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  4 รายการ เป็นเงิน 1,031,200 บาท 

2.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 2  รายการ  เป็นเงิน 450,000 บาท 

3.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน  1 รายการ  เป็นเงิน 240,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์แต่ละประเภทแต่ละรายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ตามหลักการข้างต้น เป็นการโอนเงินเหลือจ่าย
ปลายปีงบประมาณ จึงไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ทันในปีงบประมาณนี้ และยังมีความ
จ าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณรายจ่ายนั้นต่อไป เพ่ือรองรับการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล (รวมศูนย์) จึงมีความประสงค์ขอกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  



 
 

- 6 - 

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่  4ประจ าปี  พ.ศ.2562        
ครั้งที่ 2/2562 เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2562  ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน  7  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา  แล้ว  มี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉันจะ
ขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562  ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  7  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา  ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอ 
ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุ มัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2562  ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  7  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา  ตาม
ญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2562  ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน  7  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  ขอความเห็นชอบรับบริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์จากบริษัท
สยามอินฟอร์เมชั่น จ ากัด  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้
สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทสยามอินฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยี  จ ากัด  ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  2561  เรื่อง ขอบริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์   
หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ให้เทศบาลต าบล

บ้านแหลมรับบริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ทขาวด า  ขนาด A 4  ยี่ห่อ  OKI รุ่น  B412DN  
จ านวน 1 เครื่อง   เพื่อใช้ประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป    

เหตุผล  เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้รับหนังสือจากบริษัทสยามอินฟอร์
เมชั่นเทคโนโลยี  จ ากัด  แจ้งขอบริจาคเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ทขาวด า  ขนาด A 4  ยี่ห่อ  
OKI รุ่ น   B412DN  จ า น ว น  1  เค รื่ อ ง   เ พ่ื อ ใช้ ป ร ะ โย ช น์ แ ก่ ท า ง ร า ช ก า ร                   
ตามหนังสือคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ                               
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กรมบัญชีกลาง  ที่  กค (กวจ)  0405.2/020147  ลงวันที่   18  พฤษภาคม  2561  
ข้อ  1  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ข้อ 4 (3)  ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น  
หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามล าดับ  ดังนั้น  กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ   จึงเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ   อย่างไรก็ดี  เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้ผู้ดูแลพัสดุ  กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อ
การใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ด้วย  ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอ านาจ
ของสภาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว   

  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่  2/2562  
เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล ประกอบการพิจารณารับบริจาค
เครื่องพิมพ์เลเซอร์จากบริษัทสยามอินฟอร์เมชั่น จ ากัด  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  แล้ว 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ ขอเชิญค่ะ(ไม่มี)  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้ว ดิฉัน 
จะขอถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้รับบริจาคเครื่องพิมพ์
เลเซอร์จากบริษัทสยามอินฟอร์เมชั่น  จ ากัด  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาลตามญัตติที่
ผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม   ทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้รับบริจาคเครื่อง 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์จากบริษัทสยามอินฟอร์เมชั่น จ ากัด  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล   

เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้รับบริจาค
เครื่องพิมพ์เลเซอร์จากบริษัทสยามอินฟอร์เมชั่น จ ากัด  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่  ขอเชิญค่ะ 
นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  -  แจ้งขอแก้ปัญหาน้ าท่วมถนนตลอดแนว  ซอยเทศบาล 5  หมู่ที่ 5 
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
  -  เรื่องการขุดลอกล าน้ า  หมู่ที่ 5  ด าเนินการยังครับ 
นายวัน  เมฆอัคคี  -  รับทราบจะมอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและด าเนินการ  และส าหรับเรื่องการขุด 
นายกเทศมนตรีฯ ลอกล าน้ า  เรือยังไม่สามารถลอดใต้สะพานได้  ก าลังหารือหาทางน าขึ้นทางบก    
นายจรัส  ประสงค์เงิน  -  แจ้งถนนหน้าวัดในกลางมีน้ าท่วมขัง   ขอให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการด้วยครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
นายวัน  เมฆอัคคี  -  รับทราบจะมอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและด าเนินการ   
นายกเทศมนตรีฯ  
 
 
 




