
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ประจ าปี  พ.ศ.2562 
ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  13   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.  นายอรรถพล     นุชนิยม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
6.  นายวิชงค์       เลี่ยนชอบ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
7.  นายบรรลือศักดิ์    ยี่สุ่นเทศ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
8.  นายรุ่งเรือง  มงคล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
9.  นายชุติเทพ    โป๊ยกั๊ก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
10. นายช านาญ  หอศิวาลัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางสาวรุ่งระวี   สรรค์หาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

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.  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.  นายอนุชา  ลีอร่าม   รองปลัดเทศบาลต 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         สวัสดีค่ะ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี   
   ท่านที่ปรึกษา  ท่านเลขานุการสภา  ท่านหัวหน้าส่วนการงานและท่านผู้แทนชุมชน  ขณะนี้มี
   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุม
   สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562  ครั้งที่  1/2562
   ณ บัดนี้และจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
    ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง เรียก
   ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 
   และเรื่อง ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี
   พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1/2562  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที ่3  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 3  ประจ าปี  พ.ศ.2562  เริ่มตั้งแต่วันที่ 29  กรกฎาคม  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 3  ประจ าปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 29  กรกฎาคม 2562  เป็นต้นไป มี
ก าหนดไม่เกิน  30 วัน   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ    ณ   วันที่    22   กรกฎาคม   พ.ศ.  2562 
                                เยาวดี  แสงจันทร์ 
                                                                                               (นางเยาวดี  แสงจันทร์) 
                                                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
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ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง  ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

  ครั้งที่ 1/2562   
---------------------------------- 

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  เพ่ือพิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 1 ) หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล ,เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์  จ านวน  11  รายการ  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล, 
เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์   จ านวน  9  รายการ  หน่วยงานกองคลัง,  เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน  5  รายการ  หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ   และเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา  นั้น  

  บัดนี้ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3   
ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่  13   สิงหาคม  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 

  จึงประกาศให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมในวัน  เวลา  และ
สถานที่ดังกล่าว 

      ประกาศ  ณ   วันที่   7     สิงหาคม   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 2  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 2/2562  
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม  จ านวน  8 คน ลาป่วย  3  คน  
ส าหรับวันนี้ นางสาวรุ่งระวี  สรรค์หาสุข  ขอลาป่วย   
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เรื่องที่  2  แจ้งรายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามประกาศเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

ส าเนาประกาศ  ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลได้น าส่งให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 
  เรื่องที่  3  ขอแก้ไขค าผิดในเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  2563  หน้า  22/70  บรรทัดที่ 8  นับขึ้นมาจากบรรทัดล่างสุด  ค าว่า  
แบบที่ 5  แก้ไขเป็น  แบบที่ 2 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม  2562 

เอกสารรายงานการประชุมได้น าส่งให้สมาชิกฯ ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว  ท่านใดจะ
ขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อความประการใด  ขอเชิญเสนอได้ค่ะ (ไม่มี)   

  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขข้อความประการใดแล้วดิฉันขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา                        
เทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม  2562 โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 เมื่อ
วันที่ 14  พฤษภาคม  2562 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 เมื่อ
วันที่ 14  พฤษภาคม  2562  

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.2563 (วาระที่  1)  
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณา 

นายกเทศมนตรี   ผมขอมอบให้ นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี เสนอญัตติและ
แถลงในหลักการและเหตุผล 

นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบา
ต าบล 

รองนายกเทศมนตรี บ้านแหลมทุกท่าน บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  จะได้เสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมอีกครั้งหนึ่ง  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  หลักการขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
บ้านแหลม  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยประมาณการ
รายรับเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  107,414,400.- บาท  และประมาณการตั้งจ่ายเป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 107,412,910.- บาท  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ตามค า
แถลงงบประมาณดังต่อไปนี้  
 1.  สถานะการคลัง   
 1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ณ  วันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ.2562   
เทศบาลต าบลบ้านแหลมมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
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         1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  163,267,173.28  บาท 
  1.1.2  เงินสะสม  จ านวน  90,162,450.11  บาท 
  1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  45,343,291.06  บาท 
  1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
                               จ านวน   1  โครงการ   รวม  150,000.00  บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 28 โครงการ  
รวม  18,795,532.50  บาท 

                                        1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน  0.00  บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 26  กรกฎาคม 

2562 
(1)  รายรับจริงจ านวน  92,272,520.56  บาท  ประกอบด้วย 

              หมวดภาษีอากร                     2,543,155.30  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต       838,830.00  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        1,237,780.43  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์         0.00   บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     39,415.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน             0.00  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร        41,059,019.83 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        46,554,320.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         414,228.50 บาท 
(3) รายจ่ายจริง  จ านวน  67,937,709.17  บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง         20,495,978.98 บาท 
งบบุคลากร         28,743,666.34 บาท 
งบด าเนินงาน         14,603,963.15 บาท 
งบลงทุน             643,100.70 บาท 
งบรายจ่ายอื่น              0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน           3,451,000.00 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้            429,956.50 บาท   
      โดยระบวุัตถุประสงค์    
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                0.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม                      0.00 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                                         0.00  บาท 

3.  ประมาณการรายรับ  ปีงบประมาณ 2563   
     ในปีงบประมาณ  2563  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้
เห็นชอบให้ประมาณการรายรับ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 107,414,400.00 บาท  
แยกเป็น 
      รายได้จัดเก็บเอง                                         4,008,400.00  บาท 
      รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง    48,250,000.00 บาท 
      ส่วนท้องถิ่น 
      รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน       55,156,000.00 บาท 
      ท้องถิ่น 
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4.  ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ 2563   
     ในปีงบประมาณ  2563  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  ได้อนุมัตใิห้ตั้ง
งบประมาณรายจ่าย  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 107,412,910.00 บาท  แยก
รายละเอียดตามประเภทรายจ่ายได้  ดังนี้ 
      งบกลาง                                   26,895,260.00  บาท 
      งบบุคลากร                                            37,767,884.00 บาท 
      งบด าเนินงาน                                          26,120,266.00 บาท 
      งบลงทุน                                               10,944,500.00 บาท 

                                               งบเงินอุดหนุน                                           5,685,000.00  บาท  
        แยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังนี้ 

ด้านบริหารทั่วไป 
 1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม    21,792,300.00   บาท 
 2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม      4,066,840.00   บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 1.  แผนงานการศึกษา   ยอดรวม    29,375,230.00   บาท 

2.  แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม      4,323,720.00   บาท 
3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม      1,060,040.00   บาท 

 4.  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม      9,735,880.00   บาท 
 5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม        635,000.00   บาท 
 6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม3,614,000.00 บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ 
 1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม       5,914,640.00  บาท 

ด้านการด าเนินการอ่ืน 
 1.  แผนงานงบกลาง   ยอดรวม     26,895,260.00  บาท 
    เหตุผล 

เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้ใช้จ่ายในการ
บริหารการพัฒนาเทศบาล  ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ตามอ านาจหน้าที่ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  หมวด 3 ข้อ 23 วรรคสอง  “เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้ 
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวมแล้วจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีก
ครั้งหนึ่งเพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  15  สิงหาคม ” 

    บัดนี้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  ได้อนุมัติให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
2563  แล้วเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   107,412,910.- บาท  และได้เห็นชอบร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามจ านวนเงินที่อนุมัติแล้ว  โดยมี
รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และเอกสารประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมญัตตินี้  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตติ
นี้ มาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมต่อไป 

 
 



- ๗ - 
  

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขอความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 แล้ว ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดิฉนัจะขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจง ข้อ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบ เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการ 
พิจารณาขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  

เลขานุการสภาเทศบาล   ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 65  บญัญัติว่างบประมาณประจ าปี
ของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศ
บัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 23 วรรคสอง ก าหนดว่า เมื่อ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด เป็นเงินงบประมาณ 
ประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายใน 
วันที่ 15 สิงหาคม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  หมวด  3  ข้อ  45 ก าหนดว่า ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้และวรรค  3 ก าหนดว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น  

ข้อ 47 ก าหนดว่าในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  และวรรคสองก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ
หลักการก็ได้ 

ข้อ  48  ก าหนดว่าในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น  หรือเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด  โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12  แห่งระเบียบนี้  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหา
ข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการภายในสาม
วันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการ 
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ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรค

หนึ่ง  ให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม  ตามล าดับ 
และหมวด 4 ข้อ 62 ก าหนดว่าเมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภา

ท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณหรือไม่หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่อยู่ในที่ประชุม  

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  ต่อไปขอ
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2563 ขอเชิญค่ะ (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายหรือซักถาม)  
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายหรือซักถาม ดิฉันขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด   เห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระท่ีหนึ่งโปรดยกมือขึ้นค่ะ(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ีหนึ่ง โดย

เห็นชอบ 
ใหป้ระมาณการรายรับเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  107,414,400.- บาท  และประมาณการตั้ง 
จ่ายเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 107,412,910.- บาท 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ในวาระท่ีหนึ่ง 

  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ดิฉันจะขอให้เลขานุการสภา
เทศบาล ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบ
เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการพิจารณา ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  

เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้อ 45 วรรคสาม  ก าหนดว่า ญัตติร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้ 
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ 
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ 49 ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 50 ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว 
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ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั้น 

หมวด 4 ข้อ 59 ก าหนดว่า การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้
เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีจ านวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสามและข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

ข้อ 60 ก าหนดว่า ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 61 ก าหนดว่า ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่าง 
   ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา 
   ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด 8 ข้อ 103 ก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2 ประเภท  คือ 
(1)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไมน้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(2)  คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคลที่ไม่ได้

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 104 ก าหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่กระท ากิจการหรือ

พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น  แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่น 

เป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 105 ก าหนดว่า ภายใต้บังคับข้อ  103 และข้อ 104  สภาท้องถิ่นมีอ านาจ 

เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา 
ท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4)  คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา 

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

และข้อ 107 ก าหนดว่า ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น 
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สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกาสภา 
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และ
ให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบข้อกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว ดังนั้น ในการ 
พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ 
บัญญัติในวาระที่หนึ่งไปแล้ว ในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ มีเรื่องที่สภาเทศบาลจะต้องหารือ 
เพ่ือลงมติคือ  

1.จะตั้งคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญ  เพื่อท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติและจะตั้งจ านวนเท่าใด ระหว่างสามถึงเจ็ดคน 

2.เลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคนจนครบตามจ านวนที่สภาเทศบาลมีมติให้ตั้ง 
3.ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ ต้องเสนอให้

ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับแต่สภาเทศบาล มีมติรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

    ดิฉันจะขอหารือทีละประเด็น เริ่มจากประเด็นที่หนึ่ง ดิฉันจะขอหารือว่า สภา 
เทศบาลแห่งนี้จะมีมติให้ตั้งคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญ  เพ่ือท าหน้าที่คณะกรรมการ
แปรญัตติและจะตั้งจ านวนกี่คน ระหว่างสามถึงเจ็ดคนขอ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอค่ะ 

นายจรัส ประสงค์เงิน    กระผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสามัญ ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
รองประธานสภาเทศบาล  จ านวน  3  คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล             ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2  คน ค่ะ 
นายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม  กระผมขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอรรถพล  นุชนิยม    กระผมขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล             มีผู้เสนอและผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก

หรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก เป็นอันว่าที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสามัญ  ท าหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน   

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสามัญ  
ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน   

ต่อไปดิฉันจะขอหารือในประเด็นที่สอง คือเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน    
3 คน ตามที่สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติให้ตั้ง  โดยจะพิจารณาเลือกทีละคนจนครบ
ตามจ านวน 3 คน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งค่ะ 

นายช านาญ  หอศิวาลัย    กระผมขอเสนอ  นายคมเดช  จงพุทธรักษา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล             ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2  คนค่ะ 
นายชุติเทพ  โป๊ยกั๊ก  กระผมขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายบรรลือศักดิ์ ยี่สุ่นเทศ  กระผมขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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ประธานสภาเทศบาล   มีผู้เสนอและผู้รับรองถูกต้อง  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก
หรือไม่ (ไม่มี)  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก เป็นอันว่าที่ประชุม
สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติเลือก  นายคมเดช  จงพุทธรักษา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่
หนึ่ง  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอชื่อค่ะ 

นายคมเดช  จงพุทธรักษา  กระผมขอเสนอ  นายอรรถพล  นุชนิยม    
สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล             ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2  คนค่ะ 
นายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม  กระผมขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายรุ่งเรือง  มงคล  กระผมขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล             มีผู้เสนอและผู้รับรองถูกต้อง  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก

หรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก เป็นอันว่าที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเลือก  นายอรรถพล นุชนิยม  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่สอง  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเสนอชื่อค่ะ 

นายอรรถพล  นุชนิยม    กระผมขอเสนอ  นายบรรลือศักดิ์  ยี่สุ่นเทศ   
สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล       ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2  คนค่ะ 
นายคมเดช  จงพุทธรักษา  กระผมขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  กระผมขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล             มีผู้เสนอและผู้รับรองถูกต้อง  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก

หรือไม่  (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก เป็นอันว่าที่ประชุม 
สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเลือกนายบรรลือศักดิ์ ยี่สุ่นเทศ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่สาม   

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม มีมติเลือกนายคมเดช จงพุทธรักษา เป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง  นายอรรถพล  นุชนิยม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

คน 
ทีส่อง  และนายบรรลือศักดิ์  ยี่สุ่นเทศ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม   

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม มีมติเลือกนายคมเดช จงพุทธรักษา  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง นายอรรถพล  นุชนิยม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคน
ทีส่องและนายบรรลือศักดิ์  ยี่สุ่นเทศ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม ต่อไปดิฉันจะขอ
หารือในประเด็นที่สาม คือการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ทั้งนี้ ต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับแต่สภาเทศบาลมีมติ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 

นายจรัส  ประสงค์เงิน    กระผมขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา  4  วัน  ตั้งแต ่ 
รองประธานสภาเทศบาล วันที่ 14 ถึงวันที่  19    สิงหาคม  2562 เฉพาะในวันและเวลาราชการรวมระยะเวลาที่

ก าหนดให้เสนอค าแปรญัตติเป็นเวลา  28  ชั่วโมง  โดยใช้ห้องประชุมแห่งนี้เป็นสถานที่
รับค าเสนอขอแปรญัตติ  
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ประธานสภาเทศบาล             ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2  คน  
นายรุ่งเรือง  มงคล     กระผมขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม  กระผมขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  (ไม่มี)  เมื่อไม่มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่  14 
ถึง 19 สิงหาคม  2562  เฉพาะในวันและเวลาราชการ รวมระยะท่ีก าหนดให้เสนอค าแปร
ญัตติเป็นระยะเวลา 28 ชั่วโมง  โดยใช้ห้องประชุมแห่งนี้เป็นสถานที่รับค าเสนอขอแปร 
ญัตติ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติ 
   ต่อคณะ กรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่  14 ถึง 19 สิงหาคม  2562  เฉพาะในวัน
และ 
   เวลาราชการ รวมระยะที่ก าหนดให้เสนอค าแปรญัตติเป็นระยะเวลา 28 ชั่วโมง  โดยใช้ 
   ห้องประชุมแห่งนี้เป็นสถานที่รับค าเสนอขอแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  ดิฉันในฐานะประธานสภาเทศบาลจะส่งร่างเทศบัญญัติที่สภาเทศบาลลงมติรับ 

หลักการแล้วไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดต่อไป  ส าหรับผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่ก าหนด ใน 
กรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองอย่างน้อย 
สองคน     ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลแจ้งก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปร 
ญัตติ 

เลขานุการสภาเทศบาล    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ. 2547 และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 ข้อ 109 วรรคหนึ่ง  
ก าหนดว่า การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ 
ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ดิฉันในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลแห่งนี้ จึงขอนัดประชุม
คณ ะกรรมการสภาท้ องถิ่ น   ชุ ดปฏิ บั ติ หน้ าที่ คณ ะกรรมการ แปรญั ตติ ใน วันนี้              
เวลา  14.00 น. ณ ห้องประชุมแห่งนี้ 

ประธานสภาเทศบาล     ส าหรับการประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563  ในวาระที่สองและสาม  ดิฉันขอแจ้งก าหนดนัดประชุม ในวันที่  26  
สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.   ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลม ชั้น 2  และ 
ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มาประชุมในครั้งนี้ได้
ทราบล่วงหน้าตามระเบียบฯด้วย 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์   จ านวน  11  รายการ   หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล   
ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 
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นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  โดยมีหลักการและเหตุผล  ประกอบการ
พิจารณา  ดังนี้ หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ครุภัณฑ์  จ านวน  11  รายการ  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  834,500.- บาท (-แปดแสน
สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซื ้อตู้เก็บเอกสาร 3 บานชนิดไม้ ส าหรับใส่แฟ้ม มี
กุญแจล็อค ขนาดกว้าง 120 ซม.  ลึก  40 ซม.  สูง 75 ซม. จ านวน 2 ตู้ ราคา 9,400 
บาท  ครุภัณฑ์รายการนี ้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ.2561-2565)และเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  โดยมี
รายการโอนเพ่ิมโอนลดตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อมญัตตินี้  

2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ชนิดไม้ ขนาด 120 x 60 x 
75  ซม. จ านวน 1  ตัว  ราคา 2,200 บาท  ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ ่น  (พ.ศ.2561-2565)  และเป็นครุภัณฑ์ที ่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  โดยมีรายการโอนเพิ่มโอนลดตามบัญชีโอนเงินที่
แนบมาพร้อมญัตตินี้ 

3. แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซื ้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 3  เครื่อง  ราคา 
4,500 บาท  ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)และ 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  
โดยมีรายการโอนเพ่ิมโอนลดตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อมญัตตินี้  

4. แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซื้อตู้ไม้เก็บของที่ระลึก ขนาด  80 x 40 x 190 ซม. 
จ านวน  3  ตู้  ราคา 28,500.- บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้ง
จ่ายตามราคาท้องตลาด  โดยมีรายการโอนเพิ่มโอนลดตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อม
ญัตตินี้  

5.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ราคา 17,000.-บาท ครุภัณฑ์รายการนี้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) และเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในประกาศ 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิท ัลเพื ่อ
เศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือนมีนาคม  2562  โดยมีรายการโอนเพิ่มโอนลดตามบัญชี
โอนเงินที่แนบมาพร้อมญัตตินี้  
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6. แผนงานบริหารงานทั ่วไป  งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  (18 
หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่อง ราคา 5,200.- บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) และเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับ
เดือนมีนาคม  2562  โดยมีรายการโอนเพิ่มโอนลดตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อม   
ญัตตินี้  

7. แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภ ัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน 3 
เครื่อง ราคา 7,500.-บาท  ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) และเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือนมีนาคม  2562  
โดยมีรายการโอนเพ่ิมโอนลดตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อมญัตตินี้ 

8.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   เพ่ือติดตั้งระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายในเขตเทศบาล 
หมู่ 6   ประกอบด้วย  ระบบควบคุมการออกอากาศหลักใช้ในการควบคุมลูกข่าย  จ านวน  
1  ชุด  เครื่องเล่น DVD จ านวน  1  เครื่อง  Mono  Audio  Mixer  จ านวน  1  เครื่อง  
เครื่องรับสัญญาณ (ชนิดไร้สาย)  จ านวน  6  ชุด  เครื่องจ่ายไฟส าหรับเครื่องรับสัญญาณ  
จ านวน  6  ชุด  ล าโพงฮอร์น  ขนาด  15  นิ้ว  พร้อม  Driver  with  Matching  Line  
Unit  จ านวน  20  ชุด  มิเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด  5(15)A  จ านวน  6  ชุด  พร้อมอุปกรณ์
ประกอบในการติดตั้ง  ราคา 365,000.-บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  โดยมีรายการโอนเพ่ิมโอนลดตามบัญชีโอนเงินที่
แนบมาพร้อมญัตตินี้ 
 9. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือติดตั้งระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายในเขตเทศบาล หมู่ 
1 (ต่อจากของเดิม) ประกอบด้วย  เครื่องรับสัญญาณ (ชนิดไร้สาย)  จ านวน  1  ชุด  
เครื่องจ่ายไฟส าหรับเครื่องรับสัญญาณ  จ านวน  1  ชุด  ล าโพงฮอร์น  ขนาด  21  นิ้ว  
พร้อม  Driver  with  Matching  Line  Unit  จ านวน  4  ชุด  มิเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด  
5(15)A  จ านวน  1  ชุด  พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง  ราคา 38,000.-บาท  
ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  และเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  โดยมีรายการ
โอนเพ่ิมโอนลดตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อมญัตตินี้  

10. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   เพื่อติดตั้งระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายในเขตเทศบาล 
หมู ่ 7  ประกอบด้วย  ระบบควบคุมการออกอากาศหลักใช้ในการควบคุมลูกข่าย      
จ านวน  1  ชุด  เครื่องเล่น DVD จ านวน  1  เครื่อง  Mono  Audio  Mixer  จ านวน  1  
เครื่อง  เครื่องรับสัญญาณ (ชนิดไร้สาย)  จ านวน  5  ชุด  เครื่องจ่ายไฟส าหรับเครื่องรับ 
สัญญาณ  จ านวน  5  ชุด  ล าโพงฮอร์น  ขนาด  15  นิ้ ว  พร้อม  Driver  with  
Matching  Line  Unit  จ านวน  13  ชุด  มิเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด  5(15)A  จ านวน  5  ชุด   
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พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง  ราคา 323,500.-บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)  และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด โดยมีรายการโอนเพิ่มโอนลดตามบัญชี
โอนเงินที่แนบมาพร้อมญัตตินี้  

11. แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True ขนาด 3,500 ANSI LUMENS เป็น
เครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 
ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า จ านวน 1 เครื่อง   ราคา 33,700 บาท  
ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  และเป็นครุภัณฑ์ที่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม  2561  
โดยมีรายการโอนเพ่ิมโอนลดตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อมญัตตินี้  

เหตุผล เทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายในช่วงปลายปี
งบประมาณ  ประกอบกับมีรายจ่ายที่จ าเป็นต้องตั้งจ่ายตามแผนพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของพ้ืนที่  และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลในด้านวัสดุอุปกรณ์  คณะผู้บริหารจึงมีนโยบายพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2541  หมวด 4  ข้อ 27  ก าหนดไว้ว่า  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์  จ านวน  11  รายการ ของ
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  แล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม
ประการใดหรือไม่ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉัน
จะขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์   จ านวน  11  รายการ ของ
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภา
เทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุ มัติโอนเงิน
งบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ ของหน่วยงานส านัก 
ปลัดเทศบาล ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 
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เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์    จ านวน  11  รายการ             
ของหน่วยงานส านักปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์   จ านวน  9  รายการ   หน่วยงานกองคลัง  ขอเชิญคณะ
ผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ    

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีหลักการและเหตุผล  ประกอบการ
พิจารณา  ดังนี้  หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน 9 รายการ เป็นเงิน 
271,700.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน ขนาด 30000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,200 บาท 
ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเป็นครุภัณฑ์ที่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561 

2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นค่าติดตั้งม่านปรับแสง ยูวี จ านวน 71.64 ตาราง
หลา  เป็นเงิน  120,000.- บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ.2561-2565) และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ (ตั้งตามราคาท้องตลาด)    

3.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นค่าจัดซื้อรถจักยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 40,800.- บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเป็นครุภัณฑ์ท่ีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561     

4.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(จอภาพแสดงขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน  1 เครื่อง  เป็นเงิน  30,000.- บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ ฉบับเดือน มีนาคม 
2562 
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5.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
(จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  22,000.- บาท  
ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  และเป็นครุภัณฑ์ที่
ปรากฏในประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง
ดิจิทัลฯ ฉบับเดือน มีนาคม 2562    

6.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า     
จ านวน 2 เครื่อง   เป็นเงิน 5,200.- บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 -2565)  และเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ ฉบับเดือน มีนาคม 2562    

7.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( lnkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษ A3  จ านวน 1 เครื่อง   เป็นเงิน  6,300.- บาท ครุภัณฑ์รายการนี้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  และเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ  ฉบับเดือน 
มีนาคม 2562    

8.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง    
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  3,200.- บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 -2565)  และเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ ฉบับเดือน มีนาคม 2562    

9.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  4,000.- บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 -2565)  และเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลฯ ฉบับเดือน มีนาคม 2562    

เหตุผล กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านแหลม มีความจ าเป็นต้องจัดหาคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ส าหรับรองรับภารกิจในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือด าเนินการ
ตามโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และ โปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 
เสื่อมสภาพ และจัดหาเพ่ิมเติมให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านวัสดุอุปกรณ์ และเป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาล 

การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นี้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล 
   ต าบลบ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ ของหน่วยงาน 
กองคลังแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ ขอเชิญค่ะ  

นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ -  จัดซื้อรถจักยานยนต์  ไปใช้ท าอะไรครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นายกเทศมนตรีฯ  -  จัดซื้อไว้ใช้ในการจัดเก็บภาษี  และทดแทนของเดิมที่มีสภาพการใช้งานที่
เสื่อมสภาพแล้ว   

เนื่องจากอายุการใช้งานนานแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดอีกหรือไม่  ขอเชิญค่ะ  

(ไม่มี)   
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้ว ดิฉัน 

จะขอถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์   จ านวน  9  รายการ   ของหน่วยงานกองคลัง 
ตามญัตติทีผู่้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุ มัติโอนเงิน
งบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ 
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ ของหน่วยงานกองคลังตาม 
       ญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็น อันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติ เป็น เอกฉันท์อนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์   ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์    จ านวน  9  รายการ             
ของหน่วยงานกองคลัง 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  จ านวน  5  รายการ   หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอ
ญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร ์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณา  
ดังนี้ หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  5  รายการ  ดังนี้  

  1.  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ลักษณะค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 17,000.-บาท  
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 ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) และเป็นครุภัณฑ์ที่

ปรากฏในประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือนมีนาคม  2562   โดยมีรายการโอนเพ่ิมโอนลด
ตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อมญัตตินี้ 
 2.  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ลักษณะค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า  (18 หน้าต่อนาที)  จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  
2,600.-บาท  ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และ
เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือนมีนาคม  2562  โดยมี
รายการโอนเพิ่มโอนลดตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อมญัตตินี้ 

3. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ลักษณะค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  จ านวน  1  เครื่อง เป็นเงิน 
10,000.-บาท   ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  
และเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือนมีนาคม  2562  โดยมี
รายการโอนเพิ่มโอนลดตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อมญัตตินี้ 

4.   แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ลักษณะค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู  จ านวน 2
เครื่อง ๆ ละ 47,000.-บาท เป็นเงิน  94,000.-บาท  ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  และเป็นครุภัณฑ์ท่ีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม  2561  โดยมีรายการโอนเพ่ิมโอนลด
ตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อมญัตตินี้ 

5.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ลักษณะค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์   ส าหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่   ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  เป็นเงิน  
300,000.-บาท  โดยมีรายการโอนเพิ่มโอนลดตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อมญัตตินี้ 

เหตุผล กองสาธารณสุขฯ เทศบาลต าบลบ้านแหลม   มีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการเปลี่ยนถังบรรจุน ้ าและอุปกรณ์  ของรถบรรทุกน้ า  หมายเลขทะเบียน           
บท 6460 เพชรบุรี  หมายเลขครุภัณฑ์  006  50  0004  เพ่ือทดแทนของเดิมที่แตก 
รั่ว  ผุ เป็นสนิม  ให้สามารถใช้งานได้ตามภารกิจ และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด  

 การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นี้  เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
เทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด  4   ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล

ต าบลบ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล ประกอบการพิจารณาขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  5  รายการ   หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  แล้ว 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีขอ้สงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ ขอเชิญค่ะ(ไม่มี)  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้ว ดิฉัน 
จะขอถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  5  รายการ   หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  ตามญัตติที่
ผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุ มัติโอนเงิน
งบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ ของหน่วยงานกอง
สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 
เป็น อันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติ เป็น เอกฉันท์อนุมัติ โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  5  รายการ   หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ                              
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกอง
การศึกษา  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร ์รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้าน
แหลมรองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจง 

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยมีหลักการและเหตุผล  ประกอบการ
พิจารณาดังนี้ หลักการ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 4 เครื่อง   เป็นเงิน 31,600.-
บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม ทั้ง 4 ศูนย์ 
ข้อความเดิม เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จ านวน 4 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 

   - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800×1,200 dpi หรือ 1,200×4,800 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพ 

  ต่อนาที (ipm) 
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   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพ 
  ต่อนาที (ipm) 

   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200×2,400 dpi 
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
   - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
   - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  

       จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 4 เครื่อง ๆ 
ละ 7,900.- บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 18 ข้อ 50) เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 106 ล าดับที่ 34 งบประมาณตั้งไว้ 
31,600.- บาท คงเหลือ 31,600.- บาท  
ข้อความใหม่  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink 

Tank  
Printer) จ านวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้                                                                                                           
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)    

     หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)  
   - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  

    หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200×600 dpi 
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
   - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
   - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  

        จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
  (IEEE 802.11b, g,n) ได ้
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- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 4 เครื่อง ๆ 
ละ 8,000.- บาท ภายในวงเงินรวม 31,600 บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่แนบมาพร้อมญัตตินี้ 

เหตุผล  เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ใหม่ จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนคุณลักษณะให้สอดคล้องตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายรายการดังกล่าว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  หมวด  4  ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน       
1  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา แล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะ
ซักถามประการใดหรือไม่ขอเชิญค่ะ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉัน
จะขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า 
ชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกอง
การศึกษาตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็น
เอกฉันท์) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขค าชี้แจง 
   ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน  
   และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ ของหน่วยงานกองการศึกษา  
   ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  รายการ  
หน่วยงานกองการศึกษา 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี  8   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่  ขอเชิญค่ะ 






