
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1   ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ครั้งที่  1/2562 
วันที่  28  กุมภาพันธ์  2562   เวลา  10.00  น. 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางสาวรุ่งระวี   สรรค์หาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  (ลาป่วย) 

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

เลขานุการสภาเทศบาล 
1.  นางปิ่นทอง  ศรจังหวัด  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

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

    ( ประธานสภาเทศบาลจุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย) 
ประธานสภาเทศบาล         สวัสดีค่ะ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี   
   ท่านที่ปรึกษา  ท่านเลขานุการสภา  ท่านหัวหน้าส่วนการงานและท่านผู้แทนชุมชน  ขณะนี้มี
   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุม
   สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.2562 ครั้งที่  1/2562
   ณ บัดนี้และจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

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

เลขานุการสภาเทศบาล 
ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2562 
---------------------------------- 

            ด้วยสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2561 เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  โดยก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  28 วัน  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  22  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2562  เป็นต้นไป มี
ก าหนด   ไม่เกิน  28 วัน   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ    ณ   วันที่    22     มกราคม   พ.ศ.  2562 
                     เยาวดี   แสงจันทร์ 
        (นางเยาวดี   แสงจันทร์) 
                                                                            ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง  ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.2562  

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

ตามที่ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 28 
วัน     ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ครั้งที่  1/2562  ลงวันที่  22  มกราคม  2562  เพ่ือพิจารณาเรื่องก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.2562 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่
ละสมัยในปี พ.ศ.2562  และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.2563 และระยะเวลาของ 
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สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี  พ.ศ.2563, เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม,เรื่องขอความยินยอมการท ากิจการนอกเขตเทศบาล  ในการก าจัดสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านแหลม ของหน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  และเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสมทบเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ของหน่วยงานกองการศึกษา  นั้น  

  บัดนี้ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 
1   ประจ าปี  พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  10.00  น. ณ  ห้องประชุม
เทศบาลต าบลบ้านแหลม ชั้น 2  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น      พ.ศ. 2547  ข้อ  23  และข้อ  24  วรรคสอง  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและให้ผู้สนใจเข้า
ฟังการประชุมติดต่อแจ้งความประสงค์ที่ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านแหลมในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป  เพ่ือจะได้จัดเตรียมการอ านวยความสะดวกในการเข้าฟังการประชุม 

  จึงประกาศให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมในวัน  เวลา  และ
สถานที่ดังกล่าว 

      ประกาศ  ณ   วันที่    18    กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2562 
                      เยาวดี   แสงจันทร์ 
        (นางเยาวดี   แสงจันทร์) 
                                                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ให้ทุกท่าน
ได้ทราบแล้วนะคะ  ต่อไปจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 เรื่องท่ี 1  แจ้งจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมผู้เข้าร่วมประชุมสภา 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1/2561  
เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน 2561  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จ านวน  8  คน ลาป่วย 3 คน   
และวันนี้ลาประชุม  1  คน 
 เรื่องที่  2 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ  ระเบียบ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงค่ะ     

เลขานุการสภาเทศบาล  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต           
พ.ศ.2562-2564  และได้ก าหนดกิจกรรมในมิติที่ 4  ว่าด้วยการเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 4.3  ว่า
ด้วยการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  ข้อย่อย 4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดไว้  โดยก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎ  ระเบียบ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้เพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย  ที่เกี่ยวข้อง  และเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  และ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  ในเบื้องต้นได้ 
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รวบรวมข้อกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  7  รายการ  ส่ง
มอบให้ท่านสมาชิกได้ศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจ  ต่อไป 

  กรณีที่ท่านสงสัยหรือมีข้อซักถามในประเด็นข้อกฎหมายให้ท่านแจ้งประสาน
เลขานุการสภาเทศบาล  เพ่ือพิจารณาให้ค าแนะน าหรือหาค าตอบให้ต่อไป  ทั้งนี้  ข้อ
กฎหมาย  ระเบี ยบ  และหนั งสื อสั่ งการที่ รวบรวมน าส่ งให้ท่ านสมาชิกในวันนี้  
ประกอบด้วย 

  1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
            และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554        

2.  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหาร

ท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547        
4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558,(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 
และ(ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561               

           5.  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตาม

พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
พ.ศ.2561  

           7.  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562      

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ     
สมัยที่ 4  ประจ าปี  2561  ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน  2561   

เอกสารการประชุมได้น าส่งให้สมาชิกฯ ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว  ท่านใดจะขอแก้ไข 
เพ่ิมเติม  ข้อความประการใด  ขอเชิญเสนอได้ค่ะ  

นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  ขอเพ่ิมข้อความบางรายการ หน้าที่ 1  ข้อความ  “ลาป่วย” ต่อท้ายผู้ไม่มาประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม เนื่องจากได้แจ้งลาไว้แล้ว 
ประธานสภาเทศบาล   รับทราบ  ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มข้อความ “ลาป่วย”   

มีข้อความใดที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขข้อความประการใด
แล้วดิฉันขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2561 ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 
12  พฤศจิกายน  2561 โปรดยกมือ  

( สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์ ) 
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงาน

การประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ.2561  ครั้งที่  1/2561    
เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2561  

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.2562           
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2562   
และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.2563  และระยะเวลาของ             
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี  พ.ศ.2563   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ชี้แจงระเบียบฯ 

 



- 5 - 

เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
พ.ศ.2547  ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น า 
ความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท า
เป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่ เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และข้อ  11(2) ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุม
สมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน  
และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 12  (พ.ศ.
2546)  ก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  และวรรคสี่  ก าหนดว่าสมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  

ประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะคะ  ต่อไปดิฉัน
ขอให้สมาชิกเสนอเชิญค่ะ 

นายอรรถพล  นุชนิยม  ท่านประธานที่เคารพ  กระผมนายอรรถพล  นุชนิยม   ขอเสนอให้ก าหนดจ านวน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2562  เป็น  4  สมัย  ดังนี้  สมัยแรก  ก าหนดประชุมใน

วันที่ 1 - 28  กุมภาพันธ์  2562 ตามที่สภาแห่งนี้  ได้มีการก าหนดไว้แล้ว  สมัยที่สอง เริ่ม
สมัยประชุมในวันที่ 15  เมษายน 2562  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  สมัยที่สาม       
เริ่มสมัยประชุม   ในวันที่ 29  กรกฎาคม  2562 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  และ
สมัยที่สี่ เริ่มสมัยประชุม  ในวันที่  23  กันยายน  2562  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไปให้เริ่มในวันที่  1 กุมภาพันธ์  
2563  มีก าหนดไม่เกิน  29  วัน 

ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นายช านาญ  หอศิวาลัย  กระผมขอรับรองครับ     
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม  กระผมขอรับรองครับ     
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานฯ   มีสมาชิกรับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  เมื่อไม่มีดิฉัน 

ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามข้อเสนอของนายอรรถพล นุชนิยม  โปรดยกมือขึ้น 
( สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์ ) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2562  

เป็น  4  สมัย  ดังนี้  สมัยแรก  ก าหนดประชุมในวันที่  1 - 28  กุมภาพันธ์  2562  สมัย
ที่สอง เริ่มสมัยประชุมในวันที่ 15  เมษายน 2562 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน  
สมัยที่สาม เริ่มสมัยประชุม   ในวันที่ 29  กรกฎาคม  2562 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 
30 วัน  และสมัยที่สี่ เริ่มสมัยประชุม  ในวันที่  23  กันยายน  2562  เป็นต้นไป มี
ก าหนดไม่เกิน 30 วัน และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไปให้เริ่มใน
วันที่  1 กุมภาพันธ์  2563  มีก าหนดไม่เกิน  29  วัน 
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ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 4   การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง
ระเบียบฯ 

เลขานุการสภาเทศบาล  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลมมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ต าบลบ้านแหลม  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ที่  422/2559  ลงวันที่  26  
ธันวาคม  2559  โดยมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก  จ านวน  3  ท่าน
ร่วมเป็นคณะกรรมการ  ได้แก่  นายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม,  นายอรรถพล  นุชนิยม  และนายวิ
ชงค์  เลี่ยนชอบ  นั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ 8  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  (3)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสาม
คน  และให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ดังนั้น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือกจึงครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2561  จึงจ าเป็นต้องมีการคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอนายกเทศมนตรีมี
ค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  ซึ่งการคัดเลือกไม่ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ 

  และตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลมมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ                     
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านแหลม             
ที่  424/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาล
คัดเลือก  จ านวน  3  ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย  ได้แก่  นายรุ่งเรือง มงคล,         
นายช านาญ   หอศิวาลัย  และนายจรัส  ประสงค์เงิน  นั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ 28  ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  และให้มีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ดังนั้น คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือกจึง
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2561  จึงจ าเป็นต้องมีการคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
น าเสนอนายกเทศมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  ซึ่งการคัดเลือกไม่ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ 

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งข้อมูลและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้วนั้น  
จึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาในเบื้องต้นว่าจะคัดเลือกโดยเปิดเผยหรือโดยวิธีลับ 

นายอรรถพล  นุชนิยม  กระผมขอเสนอ  คัดเลือกโดยวิธีเปิดเผย  ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
นายรุ่งเรือง  มงคล  กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นายชุติเทพ  โป๊ยกั๊ก  กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้รับรองถูกต้อง  ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  3  ท่าน  โดยให้เสนอชื่อผู้ที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้  
และจะพิจารณาคัดเลือกทีละคนจนครบตามจ านวน  3  คน  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิก
เสนอผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่หนึ่งเชิญค่ะ 
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นายจรัส  ประสงค์เงิน  กระผมขอเสนอ  นายบรรลือศักดิ์  ยี่สุ่นเทศ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
นายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม  กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ      
นายช านาญ  หอศิวาลัย  กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้มีมติเลือกนายบรรลือศักดิ์  ยี่สุ่นเทศ  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่หนึ่ง  
ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลคนที่สอง   เชิญค่ะ 

นายอรรถพล  นุชนิยม  กระผมขอเสนอ  นายจรัส  ประสงค์เงิน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
นายชุตเิทพ  โป๊ยกั๊ก  กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ      
นายรุ่งเรือง  มงคล  กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้มีมติเลือกนายจรัส  ประสงค์เงินเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่สอง  ต่อไป
ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคน
ทีส่าม   เชิญค่ะ 

นายคมเดช  จงพุทธรักษา  กระผมขอเสนอ  นายอรรถพล  นุชนิยม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
นายวิชงค์  เลี่ยนขอบ  กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ      
นายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม  กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อ  ท่านอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่

มีผู้เสนอรายชื่อเพ่ิมเติม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเลือกนายอรรถ
พล  นุชนิยม เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมคนที่สาม  และครบตาม
จ านวนแล้ว   

   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเลือก นายบรรลือศักดิ์ ยี่สุ่นเทศ, 
นายจรัส  ประสงค์เงิน  และนายอรรถพล  นุชนิยม เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
บ้านแหลม  
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ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  จ านวน  3  ท่าน  ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
จ านวน  3  ท่าน  โดยให้เสนอชื่อผู้ที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้  และจะพิจารณาคัดเลือกทีละ 

  คนจนครบตามจ านวน 3 คน ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมคนที่หนึ่งเชิญค่ะ 

นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  กระผมขอเสนอ  นายรุ่งเรือง  มงคล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
นายคมเดช  จงพุทธรักษา  กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ      
นายช านาญ  หอศิวาลัย  กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้มีมติเลือกนายรุ่งเรือง  มงคล  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านแหลมคนที่หนึ่ง  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่สมควรได้รับการ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมคน
ที่สองเชิญค่ะ 

นายอรรถพล  นุชนิยม  กระผมขอเสนอ  นายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ      
นายชุติเทพ  โป๊ยกั๊ก  กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้มีมติเลือกนายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมคนที่สอง  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่สมควร
ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  
บ้านแหลมคนทีส่าม  เชิญค่ะ 

นายจรัส  ประสงค์เงิน  กระผมขอเสนอ  นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
นายคมเดช  จงพุทธรักษา  กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ      
นายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม  กระผมขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
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ประธานสภาเทศบาล  มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อ  ท่านอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้เสนอรายชื่อเพ่ิมเติม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเลือก
นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
บ้านแหลมคนที่สาม  และครบตามจ านวนแล้ว   

   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเลือกนายรุ่งเรือง  มงคล ,  
นายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม  และนายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ญัตติขอความยินยอมการท ากิจการนอกเขตเทศบาล  ใน
การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหลม   ของหน่วยงานกอง
สาธารณสุขฯ ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

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

ต าบลบ้านแหลม ตามหนังสือที่ พบ 74701/555 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง 
ขอความยินยอมท ากิจการนอกเขตเทศบาล โดยขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลต าบลบ้าน
แหลมพิจารณายินยอมท ากิจการนอกเขตเทศบาลในการให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหลม  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้                                           

ขอรับความยินยอมจากสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ให้เทศบาลต าบลบ้านแหลม
ท ากิจการนอกเขตเทศบาลในการให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแหลม 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหลม ไม่มีการให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่เนื่องจากขาดความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ในขณะที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมมีการให้บริการจัดเก็บและก าจัดสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่เขต
เทศบาล ซึ่งเป็นกิจการที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 336 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ.2515 ดังนั้นการร้องขอความยินยอมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
แหลมจึงเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่เทศบาลต าบลบ้านแหลมด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่อยู่แล้ว ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหลม ในคราวประชุมสภา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติ
ยินยอมให้เทศบาลต าบลบ้านแหลมท ากิจการนอกเขตในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่เขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหลม ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม ซึ่งหากในพ้ืนที่ต่อเนื่องกันไม่มีการจัดเก็บและก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอาจท าให้เกิดผลกระทบเรื่องสุขอนามัยของคนในพ้ืนที่ และอาจเกิดการแพร่
ระบาดของโรคอันสืบเนื่องจากสิ่งปฏิกูลได้ ซึ่งพิจารณาว่าการท ากิจการนอกเขตในการ
จัดเก็บสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหลมเป็นความจ าเป็นที่ต้องท า 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2511) 
มาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขตเมื่อ (1) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน และ (2) ได้รับความ
ยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง 
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 ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขอความยินยอม
การท ากิจการนอกเขตเทศบาล  ในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแหลม  ของหน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  แล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม
ประการใดหรือไม่ขอเชิญค่ะ 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉันจะขอถามมติ
ที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ความยินยอมการท ากิจการนอกเขตเทศบาล  ใน
การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหลม   ของหน่วยงานกอง
สาธารณสุขฯ ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น    

( สมาชิกยกมือเป็นเอกฉันท์ ) 
เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ความ

ยินยอมการท ากิจการนอกเขตเทศบาล  ในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแหลม  ของหน่วยงานกองสาธารณสุขฯ 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสมทบเป็นค่า
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ของหน่วยงานกองการศึกษา  ขอเชิญ
คณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ   

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร ์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน ตอกเสาเข็ม จ านวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน 3,032,300.-บาท (สามล้านสามหมื่นสองพันสาม
ร้อยบาทถ้วน)  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล     บ้านแหลม  เป็นเงิน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ตรวจแบบแปลน/แบบรูปรายการและ
รายการประมาณการงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน ตอก
เสาเข็ม ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  แบบ สถ.ศพด.3 งบประมาณที่ ได้ รับแจ้งจัดสรร เป็น เงิน 
3,032,300 บาท (สามล้านสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) พบว่าตามแบบแปลน
ก าหนดให้ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอขนาด I 0.22 x 0.22 x 21.00 เมตร รับ
น้ าหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 20 ตันต่อต้น จ านวน 34 ต้น โดยในช่วงต าแหน่งคาน ค.ส.ล. 
รับน้ าหนักพ้ืนห้องเรียนและห้องนอนที่แนวก่อสร้าง Line C – 5 , C – 6 ,D – 5 , D – 6 
และ E – 5 , E – 6 ไม่มีการตอกเสาเข็มรองรับน้ าหนักพ้ืนบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ยัง
ก าหนดให้พ้ืนที่เทคอนกรีตเป็นพ้ืนแบบ GS ( Slab on Ground ) คือพ้ืนคอนกรีตวางบน
ดิน แต่เนื่องจากสภาพของดินในเขตต าบลบ้านแหลม มีลักษณะเป็นดินเลนพิจารณาว่าจะ
ไม่สามารถรับน้ าหนักของคอนกรีตที่เทวางบนดินได้ และเมื่อระยะเวลาผ่านไปพ้ืนคอนกรีต
บริเวณดังกล่าว จะเกิดการทรุดตัวเป็นรอยแตกร้าว จะต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซม  
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กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้น าปัญหาดังกล่าวไปปรึกษากับวิศวกรประเภทสามัญ
วิศวกร  เนื่องจากอาคารดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทอาคารสาธารณะและจะต้องมีวิศวกร 
ประเภทสามัญวิศวกรลงนามตรวจสอบและรับรองแบบ ทางสามัญวิศวกรขอรายการเจาะ
ส ารวจดิน ( Boring Test ) ที่ใช้ในการออกแบบเสาเข็มของส านักงานเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม (สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม) เพ่ือน าไปตรวจสอบกับขนาดของเสาเข็มตามแบบของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ปรากฏว่าทางสามัญวิศวกร ก าหนดให้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ 
ขนาด I 0.30 x 0.30 x 24.00 เมตร รับน้ าหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 40 ตันต่อต้น 
จ านวน   38   ต้น   และแนะน าให้เปลี่ยนการเทคอนกรีตพ้ืนจากแบบ  GS  เป็นพื้นแบบ 
PS ( Precasted Slab ) โดยใช้แผ่นพ้ืน Hollow Core หนา 0.08 เมตร รับน้ าหนัก
ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม และให้ขยายหน้าตัดคาน ค.ส.ล.และเพ่ิมเหล็กเส้น 
เพ่ือรับน้ าหนักพ้ืน PS ตามข้อเสนอแนะของสามัญวิศวกรข้างต้น ท าให้เทศบาลจะต้อง
แก้ไขแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนที่เป็นฐานรากและพ้ืน
อาคารประกอบกับการแก้ไขในส่วนอ่ืนๆ เพ่ือความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และ
เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ซึ่งเมื่อน าแบบที่ได้รับการแก้ไขแล้วมาถอดแบบ
รายการ ประมาณราคาค่าก่อสร้างจะได้วงเงินในการก่อสร้าง เป็นเงิน 3,332,300 บาท 
(สามล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)    สูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร เป็น
เงิน 300,000 บาท 

คณะผู้บริหารได้เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสมทบเป็นค่าก่อสร้าง
ในส่วนที่เกินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับแจ้งจัดสรร โดยที่สถานะการคลังของเทศบาลด้านเงิน
สะสม มีดังนี้ เทศบาล มียอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเงิน  
66,546,532.24 บาท หักเงินส ารองงบบุคลากร  (6 เดือน) เป็นเงิน 17,179,332.00 
บาท หักเงินส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า(3 เดือน) เป็นเงิน 
5,682,600.00 บาท หักเงินส ารองกรณีสาธารณภัย 10%  เป็นเงิน 4,368,460.02 
บาท คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ เป็นเงิน 39,316,140.22 บาท (สามสิบเก้าล้าน
สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสองสตางค์) ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารที่เก่ียวข้อง
มาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1. แบบแปลนก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 – 100 คน สถ.ศพด.3 (แบบ
ตอกเสาเข็ม) แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 1 ชุด 
2. แบบแปลนที่เสนอขอให้มีการแก้ไข จ านวน 7 แผ่น ประกอบด้วยแบบแปลนแผ่นที่ 
2,5,9,10,13 และ 14,16,17 
3. รายละเอียดเสนอขอแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แบบ สถ.ศพด.3) ขนาด 81 – 100 คน 
(แบบตอกเสาเข็ม) 
4. รายการถอดแบบพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (ก่อนพิจารณาแก้ไขแบบแปลน) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน
จ านวน 3,118,400 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
5. รายการถอดแบบพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (ที่มีการแก้ไขแล้ว) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงินจ านวน 
3,332,300 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

 (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมสมทบเป็นค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ของ
หน่วยงานกองการศึกษา  แล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ขอ
เชิญค่ะ 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉันจะขอถามมติ
ที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสมทบเป็นค่าก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ของหน่วยงานกองการศึกษา  ตามที่คณะ
ผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น    

( สมาชิกยกมือเป็นเอกฉันท์ )  
เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมนี้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงิน

สะสมสมทบเป็นค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ของหน่วยงาน
กองการศึกษา   

ประธานฯ    ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  -  ไดร้ับแจ้งจากชุมชน ขอให้เจ้าหน้าที่ล้างท่อบริเวณในซอยเทศบาล 3 และตัดต้นแสม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ หลังบ้านนายสุชาติ  หมู่ที่ 5  เพราะขวางทางน้ า     
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ -  ฝาท่อหน้าธนาคารออมสินแตก  ขอให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
รองนายกฯ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  -  ขอมอบกองสาธารณสุขฯ  ตรวจสอบและด าเนินการ  
นายบรรลือศักดิ์  ยี่สุ่นเทศ -  อยากให้มีการส ารวจเพิ่มเลขที่ซอยในเขตเทศบาลฯ  เนื่องจากยังมีซอยที่ไม่มีเลขที ่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ซอย  ซึ่งยังขาดอีกเยอะ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  -  การเพ่ิมป้ายเลขที่ซอย  ได้ตั้งงบประมาณแล้ว  อยู่ระหว่างการส ารวจ  ขอมอบกอง

ช่างและส านักปลัดเทศบาลฯ  ส ารวจด้วยกัน 
 
 




