
 
 

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

วันที่  27  ธันวาคม  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. นายช านาญ  หอศิวาลัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายเฉลิมพล  อ่อนนุ่ม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
2.  นายชุติเทพ    โป๊ยกั๊ก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

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

ผู้ไม่มาประชมุ 
1.  นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์  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.  นางสมทรง  หนังสือ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5.  นางสาวธิดาวรรณ เสียงหวาน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6.  นายชาตรี   อภิชาตภักดี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
7.  นางฐิตินันท์  เลิศจันทร์เพ็ญ  ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ 
8.  จ.อ.ธนิต    พิมพ์ไทย  นายช่างไฟช านาญงาน  (แทน) ผู้อ านวยการกองช่าง 
9.  นางสาวรุจิรา  ประยงค์            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (แทน) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
      รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10.  นางสาวภัทรวรรณ    สงัขจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 



- 2 – 

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  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
   ณ บัดนี้และจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศอ าเภอบ้านแหลม เรื่อง เรียก
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และ
เรื่องก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี         
พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1/2562  

เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ประกาศอ าเภอบ้านแหลม 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.2562  

ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
---------------------------------- 

         ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้ยื่นหนังสือขอให้นายอ าเภอบ้านแหลมเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
บ้านแหลม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ระหว่างวันที่  19 - 30  ธันวาคม  2562  มีนโยบาย
ขอความเห็นชอบท าบันทึกความร่วมมือการจัดท าให้มีระบบน้ าเสียรวม (MOU)  และข้อตกลงร่วมการจัดให้มีระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมและการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (MOA)  ระหว่างเทศบาลต าบลบ้านแหลม  กับ
องค์การจัดการน้ าเสีย  และเรื่องอ่ืนๆ  นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  26  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  ประกอบกับค าสั่ง
จังหวัดเพชรบุรี  ที่  1376/2555  ลงวันที่  21  สิงหาคม  2555  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล   
บ้านแหลม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 19 - 30  ธันวาคม  2562 
  ทั้งนี้  ให้สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  โดยเคร่งครัด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
       ประกาศ    ณ   วันที่   18   เดือนธันวาคม   พ.ศ.  2562 
                                 ศรีธรรม  ราชแก้ว 
                                                                                               (นายศรีธรรม  ราชแก้ว) 

  นายอ าเภอบ้านแหลม 
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ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง  ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2562   

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

  ด้วยนายอ าเภอบ้านแหลมได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี     
พ.ศ.2562  ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม ตั้งแต่วันที่  19  - 30  ธันวาคม  2562  มีก าหนด 12 วัน ตามประกาศ
อ าเภอบ้านแหลม  ลงวันที่  18  ธันวาคม  2562  เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบจัดท าบันทึกความร่วมมือการจัดให้
มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (MOU)  และข้อตกลงร่วมการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและการบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวม (MOA)  ระหว่างเทศบาลต าบลบ้านแหลม  กับองค์การจัดการน้ าเสีย  และเรื่องอ่ืนๆ  นั้น 

 บัดนี้ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ       
สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่  27  ธันวาคม  2562  เวลา  10.00  น. ณ  ห้องประชุม
เทศบาลต าบลบ้านแหลม ชั้น 2  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ  23  และข้อ  24  วรรคสอง  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและให้ผู้สนใจเข้าฟัง
การประชุมติดต่อแจ้งความประสงค์ที่ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านแหลมในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป  เพ่ือจะได้จัดเตรียมการอ านวยความสะดวกในการเข้าฟังการประชุม 

  จึงประกาศให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมในวัน  เวลา  และ
สถานที่ดังกล่าว 
      

      ประกาศ  ณ   วันที่    23  ธันวาคม    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  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1/2562  
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2562 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จ านวน 11 คน    

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน  
2562   

เอกสารรายงานการประชุมได้น าส่งให้สมาชิกฯ ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว  ท่านใดจะ
ขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อความประการใด  ขอเชิญเสนอได้ค่ะ (ไม่มี)   

  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขข้อความประการใดแล้วดิฉันขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา                        
เทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที ่1/2562 เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน  2562 โปรดยกมือ    

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท)์ 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล   สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่  1/2562 
เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน  2562 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล   สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที ่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน  2562  

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอ
ญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

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

 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ในงบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล โดยมีหลักการ
และเหตุผล ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  256๒  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการส าหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ ๓ และ
รายการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพ้ืนที่ภายในส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม ตามที่ 
ที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 1/256๒ ประจ าปี 256๒ เมื่อวันที่ 
๒๔ กันยายน 256๒ ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๒ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีรายการ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แนบท้ายญัตตินี้  ดังนี้ 

1.  รายการส าหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาล 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณข้อความเดิม 
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 3 ประกอบด้วย กล้องวงจรปิด จ านวน 

10 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ติดตั้งที่วงเวียนหน้าอ าเภอบ้านแหลม จ านวน 5 ตัว สาม
แยกไฟแดงหมู่ที่ 6 จ านวน 5 ตัว , อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 32 ช่อง จ านวน 1 เครื่อง , อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch  
ขนาด 24 ช่อง จ านวน 1 เครื่อง , อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง จ านวน 2 เครื่อง , หน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจร ขนาด 6 TB 
จ านวน 4 เครื่อง , เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VAจ านวน 2 เครื่อง , ตู้กันน้ าส าหรับ
อุปกรณ์ CCTV  จ านวน 2 ตู้ , ตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว 42 U จ านวน 1 เครื่อง, จอ LED 
TV ขนาด 55 นิ้ ว จ านวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ ง เป็นเงิน 
500,000.- บาท 
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ค าชี้แจงประกอบงบประมาณข้อความใหม่ 
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลระยะที่ 3  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้ง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 3 ประกอบด้วย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
จ านวน 10 ตัว โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป 
ติดตั้งที่วงเวียนหน้าอ าเภอบ้านแหลม จ านวน 5 ตัว สามแยกไฟแดงหมู่ที่ 6 จ านวน 5 ตัว , 
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จ านวน 1 
เครื่อง , อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch  ขนาด 24 ช่อง จ านวน 1 เครื่อง , 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 2 เครื่อง , 
หน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจร ขนาด 6 TB จ านวน 4 เครื่อง , เครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 VAจ านวน 2 เครื่อง , ตู้กันน้ าส าหรับอุปกรณ์ CCTV  จ านวน 2 ตู้ , ตู้ Back 
ขนาด 19 นิ้ว 42 U จ านวน 1 เครื่อง, จอ LED TV ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง เป็นเงิน 500,000.- บาท 

1.  รายการส าหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพ้ืนที่ภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณข้อความเดิม 
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพ้ืนที่ภายในส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน  10  

ตัว  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดพ้ืนที่ภายในส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
ประกอบด้วย  กล้องวงจรปิด  จ านวน  10  ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นกล้องวงจรปิด
ชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  แบบที่ 2 ,  อุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network  Video  Recorder)  แบบ 16  ช่อง  จ านวน  1  
เครื่อง,  อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ  POE  ( POE  L2  Switch)  ขนาด  8  ช่อง  
จ านวน  3  เครื่อง,  หน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิด  ขนาด  6 TB  จ านวน  2  
เครื่อง,  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  2000 VA  จ านวน  1  เครื่อง,  ตู้กันน้ าส าหรับอุปกรณ์  
CCTV  จ านวน  2  ตู้  พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง  เป็นเงิน  420,000.-  บาท 

ค าชี้แจงประกอบงบประมาณข้อความใหม ่
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพ้ืนที่ภายในส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

จ านวน  9  ตัว  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพ้ืนที่ภายในส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  ประกอบด้วย  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  จ านวน  9  ตัว  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ,  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network  Video  Recorder)  แบบ 16  ช่อง  จ านวน  1  เครื่อง,  อุปกรณ์
กระจายสัญญาณแบบ  POE  ( POE  L2  Switch)  ขนาด  8  ช่อง  จ านวน  3  เครื่อง,  
หน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิด  ขนาด  6  TB  จ านวน  2  เครื่อง,  เครื่อง
ส ารองไฟ  ขนาด  2000  VA  จ านวน  1  เครื่อง,  ตู้กันน้ าส าหรับอุปกรณ์  CCTV  
จ านวน  2  ตู้  พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง  เป็นเงิน  420,000.-  บาท 

เหตุผล  เนื่องจากในการก าหนดคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดไม่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การใช้งานไว้ให้ชัดเจนว่าส าหรับใช้งานรักษาความ
ปลอดภัยทั ่วไปหรือส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพตามที่
ก าหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
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ของกระทรวงดิจิทัลฯ อาจเป็นผลให้การก าหนดราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่สอดคล้องกับที่มีการตั้งงบประมาณไว้ทั ้งนี ้ ในการตั ้ง
งบประมาณค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เทศบาลมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั ่วไปและใช้เกณฑ์ราคาของกล้องเพื่อการดังกล่าวตามเกณฑ์
ราคาของกระทรวงดิจิทัลฯ ในการก าหนดวงเงินงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ   ประกอบ
กับราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ มีการปรับราคาใหม่  

ดังนั ้น  เทศบาลฯ จึงเสนอขออนุมัต ิแก้ไขเปลี ่ยนแปลงค าชี ้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด  4  ข้อ  ๒9  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือ
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมต่อไป  

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ในงบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล 
แล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 

  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉันจะ
ขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ในงบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล ตามญัตติที่
ผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม   ที่ประชมุสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้อนุมัติแก้ไข 
    เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ใน
งบ 

ลงทุน  หมวดค่าครุภัณ ฑ์  ประเภทค่าครุภัณ ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ในงบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ญัตติขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลต าบลบ้านแหลมลง 
  นามในบันทึกความร่วมมือและข้อตกลงร่วมการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและการบริหาร

จัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมกับองค์การจัดการน้ าเสีย หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  ขอเชิญ
คณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาล พิจารณาค่ะ 
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นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพน้ าของแม่น้ าเพชรบุรี  

ที่ปัญหาหนึ่งเกิดจากน้ าเสียของชุมชนที่ไหลลงแม่น้ าเพชรบุรี  ทั้งที่เป็นการปล่อยน้ าทิ้งจาก
ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ริมน้ า  และจากท่อระบายน้ า  ที่อาศัยแม่น้ าเพชรบุรีและล าคลองสาขาเป็น
แหล่งรับน้ าเสียจากชุมชน เป็นผลให้คุณภาพน้ าและระบบนิเวศน์ในล าน้ าเสื่อมโทรม  จาก
ปัญหาดังกล่าวเทศบาลต าบลบ้านแหลม  จึงพิจารณาที่จะเข้าร่วมโครงการจัดให้มีระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมกับองค์การจัดการน้ าเสีย  เพ่ือ
ช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ  โดยองค์การจัดการน้ าเสีย
จะเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้กับเทศบาลฯ  ทั้งนี้ในการเข้าร่วม
โครงการฯ  เทศบาลฯ จะต้องด าเนินการร่วมกับองค์การจัดการน้ าเสีย  โดยมีขั้นตอนที่
ส าคัญ  คือ 

1. ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU)  และบันทึกข้อตกลง (MOA)  การจัดให้มี
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

2.  เทศบาลฯ  จัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับใช้ในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย
โดยประมาณ  3 – 4  งาน   

เพ่ือให้เทศบาลฯ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ  จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  ตาม
ขั้นตอนข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  จึงขอเสนอญัตติเรื่องขอรับความ
เห็นชอบให้เทศบาลต าบลบ้านแหลมลงนามในบันทึกความร่วมมือและข้อตกลงร่วมการจัด
ให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม กับ องค์การ
จัดการน้ าเสีย  โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

หลักการ  ขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลต าบลบ้านแหลมลงนามในบันทึกความ
ร่วมมือและข้อตกลงร่วมการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและการบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมกับองค์การจัดการน้ าเสีย  เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาค าขอ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การจัดการน้ าเสีย  โดยมีสาระส าคัญ  
ดังนี้  

1. เทศบาลจะต้องจัดหาที่ดินโดยประมาณ 3 – 4 งาน  ส าหรับการก่อสร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสียและส่งมอบให้แก่องค์การจัดการน้ าเสีย  โดยเทศบาลจะใช้ที่ดินของเทศบาล
ด้านหลังอาคารส านักงานเทศบาล ด้านในสุดของที่ดินติดกับคลองท่าแห โฉนดที่ดินเลขที่  
27807  หนา้ส ารวจ 4250 

2. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ด าเนินการก่อสร้าง  และบริหารจัดการตลอดจนซ่อม
ปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  เพ่ือให้ระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่ในสภาพดีและใช้
การได้ดีอยู่เสมอ  เป็นดังนี้  

2.1 ในปีแรกของการด าเนินการ องค์การจัดการน้ าเสีย จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด าเนินการก่อสร้าง   

2.2  ในปีที่ 2  จนสิ้นสุดโครงการ  เทศบาล จะสมทบค่าใช้จ่ายให้องค์การจัดการ
น้ าเสียในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  เพ่ือลดภาระของประชาชนตามที่จ่าย
จริง  แต่ไม่เกินปีละ 1,680,000.-บาท  และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ตลอดระยะเวลาทุก ๆ  3  
ปี  ให้กับ องค์การจัดการน้ าเสีย โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายปี  และกรณีท่ีมีความจ าเป็น
หรือมีผลกระทบต่อการด าเนินงานบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  ให้ทั้งสองฝ่าย
หารือกันในรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  
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3.  ในกรณีที่เทศบาล ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ได้  เทศบาล

พึงสมทบคืนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของการด าเนินการให้แล้วเสร็จในเวลา  3  ปี  รวม
ดอกเบี้ยตามกฎหมาย  นับจากวันถัดจากวันที่สิ้นสุดข้อตกลงจนถึงวันที่ได้สมทบคืน
ค่าใช้จ่ายครบถ้วนแก่องค์การจัดการน้ าเสีย 

4.  ข้อตกลงนี้มีก าหนดระยะเวลา  15 (สิบห้า)  ปี  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
...............................................................  ถึงวันท่ี ................................................................. 

ทั้งนี้  เทศบาลฯ ได้แนบเอกสารแนบท้ายข้อตกลงร่วมที่แสดงประมาณค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการ (O&M) ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  1,000  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  มาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแนบท้ายญัตตินี้แล้ว  

เหตุผล  โรงบ าบัดน้ าเสียรวมเป็นสถานที่รวบรวมน้ าเสียจากชุมชน เข้าสู่ระบบการ
บ าบัดให้มีคุณภาพดีขึ้น และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อล าคลองแหล่งน้ าธรรมชาติ  หรือ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ  น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือ 
น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ อีก  เทศบาลฯ  ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงพิจารณาเข้าร่วม
โครงการฯ    
ระเบียบ/กฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
มาตรา  50  (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า  (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
มาตรา 53 (5) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  มาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน มาตรา  67 ทวิ  
การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา  16  
ให้เทศบาล  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้ (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทาง
ระบายน้ า 

3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ที่  กค (กวจ) 0405.2/020147  ลงวันที่  18  พฤษภาคม  
2561 เรื่อง  ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ.2560  

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3)  ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ของราชการส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับ  ดังนั้น  กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ านาจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

อย่างไรก็ดี  เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือ
ให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผล
ต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ด้วย  ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็น
อ านาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนด ให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว   
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4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 และ3) พ.ศ.2543  หมวด  5  การควบคุม
งบประมาณ ข้อ 38 ภายใต้บังคับข้อ 9 ข้อ 17 และข้อ 34  การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  และ
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  จึงขอเสนอญัตตินี้เพ่ือพิจารณาบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2 ประจ าปี พ.ศ.2562  ครั้งที่ 
1/2562  เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาให้เทศบาลต าบล 
  บ้านแหลมลงนามในบันทึกความร่วมมือและข้อตกลงร่วมการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม

และการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมกับองค์การจัดการน้ าเสีย หน่วยงานกอง
สาธารณสุขฯ แล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใด  หรือไม่ขอเชิญค่ะ(ไม่มี) 

   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉันจะขอถามมติที่
ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลต าบลบ้านแหลมลงนามในบันทึกความ
ร่วมมือการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย (MOU) และข้อตกลงร่วมการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ า
เสียรวมและการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (MOA) กับองค์การจัดการน้ าเสียได้ 
หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เทศบาล

ต าบลบ้านแหลมลงนามในบันทึกความร่วมมือการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย (MOU) และ
ข้อตกลงร่วมการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวม (MOA) กับองค์การจัดการน้ าเสียได้  หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ ตามที่คณะ
ผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้
เทศบาลต าบลบ้านแหลมลงนามในบันทึกความร่วมมือการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย (MOU) 
และข้อตกลงร่วมการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวม (MOA) กับองค์การจัดการน้ าเสียได ้หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบเลื่อยโซ่ยนต์  จากกรม
ศุลกากร  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาล 
พิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายชวลิต  สิทธโิชคคณานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์    เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน  ตามที่กรมศุลกากร ได้จ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีส่งมอบให้ส่วนราชการ และ

เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ท าหนังสือรับมอบเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 3 เครื่อง เพ่ือใช้
ประโยชน์ในกิจการของเทศบาลฯ ตามหนังสือที่     พบ 52301/1254 ลงวันที่ 30 
ตุลาคม 2562 

หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ให้เทศบาลต าบล
บ้านแหลมรับมอบเลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของเทศบาลฯ  

เหตุผล  เนื่องจากกรมศุลกากร แจ้งให้เทศบาลต าบลบ้านแหลมไปรับมอบเลื่อยโซ่
ยนต์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562  ตามหนังสือคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ)  0405.2/020147 ลง 
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วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ข้อ 1 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4 (3) ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของ
ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ 
อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่  
อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้ผู้ดูแลพัสดุกรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน
จะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท.
เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว 

  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือพิจารณาบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 
เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ    สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขอความ
เห็นชอบรับมอบเลื่อยโซ่ยนต์  จากกรมศุลกากร หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  แล้ว  มี
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใด  หรือไม่ขอเชิญค่ะ(ไม่มี) 

   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉันจะขอถามมติที่
ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับมอบเลื่อยโซ่ยนต์ จากก รมศุลกากร ของ
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาลตามที่คณะผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้รับมอบเลื่อย

โซ่ยนต์  จากกรมศุลกากร หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ 
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้รับ

มอบเลื่อยโซ่ยนต์  จากกรมศุลกากร หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการรายละเอียดงาน
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี
งบประมาณ  2562  หน่วยงานกองการศึกษา   ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภา
เทศบาล พิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายชวลิต  สิทธโิชคคณานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายชวลิต  สิทธิโชคคณานนท์    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
ส่งเสริมการการปกครองท้องถิ่น งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 3,032,300.-บาท ต่อมา 
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เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการรายละเอียด
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และขอจ่ายขาดเงินสะสมสมทบจ านวน 
300,000.-บาท โดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และในระหว่างการ
ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง เทศบาลฯ ได้ตรวจพบว่าในการเสนอขอแก้ไขแบบแปลนที่ได้รับ
อนุมัติในครั้งแรก   เทศบาลฯ ไม่ได้เสนอขอแก้ไขแบบแปลนในส่วนที่จะเป็นผลสืบเนื่องของ
การติดตั้งหน้าต่าง เทศบาลจึงจ าเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการรายละเอียด
งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการรายละเอียดงานก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน ตอกเสาเข็ม 
จ านวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยขอแก้ไข
รายการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งหน้าต่าง โดยก าหนดจุดติดตั้งเพ่ิมขึ้นใหม่และ
ปรับเปลี่ยนจุดติดตั้งบางส่วนให้เหมาะสมกับสภาพอาคาร โดยมีรายการที่เสนอขออนุมัติ
แก้ไขตามบัญชีรายละเอียดการเสนอขอแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน แบบที่ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเข็ม) เทศบาลต าบล
บ้านแหลม ตามรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

รายละเอียดโครงการแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 
รายละเอียดตามแบบแปลนพ้ืนชั้น 1  แผ่นที่ 5  (แบบกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น) 
-  หน้าต่าง น 1  ที่ผนังด้านนอกห้องเก็บของและห้องพยาบาล  มีจ านวน 3  บาน 
-  หน้าต่าง น 1  ที่ผนังด้านนอกห้องนอนมีจ านวน  3  บาน  รายละเอียดตาม

แบบแปลนพ้ืนชั้น 1  แผ่นที่ 5  (แบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
รายละเอียดตามแบบรูปด้าน ที่ 2 แผนที่ 7  (แบบกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น) 
-  รูปด้านที่ 2  แสดงผนังด้านข้างอาคารฝั่งห้องนอน  จะมองเห็นบานหน้าต่าง    

น 1  จ านวน  3  บาน 
รายละเอียดตามแบบรูปด้าน ที่ 4 แผนที่ 8  (แบบกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น) 
-  รูปด้านที่ 4  แสดงผนังด้านข้างอาคารฝั่งเก็บของและห้องพยาบาล  จะมองเห็น

บานหน้าต่าง  น 1  จ านวน  3  บาน 
รายละเอียดตามแบบรูปตัด ที่ 1  แผนที่ 9  (แบบกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิน่) 
-  รูปตัดที่ 1  แสดงผนังด้านในพบว่าจะมีบานหน้าต่าง  น 1  จ านวน  3  บาน 
รายละเอียดโครงการแบบที่อนุมัติแก้ไข 
รายละเอียดตามแบบแปลนพื้นชั้น 1  แผ่นที่ 5  (ฉบับที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง) 
-  หน้าต่าง  น 1  ที่ติดตั้งผนังด้านนอกห้องเก็บของและห้องพยาบาล  จ านวน    

3  บาน  ลดเหลือ  2  บาน  โดยน าหน้าต่าง  น 1  อีก  1  บาน  ที่เหลือไปติดตั้งที่ผนัง
ด้านในห้องเก็บของเพ่ือลดจุดอับของแสง 
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-  หน้าต่าง  น 1  ที่ติดตั้งที่ผนังด้านนอกของห้องนอนจ านวน  3  บาน  ลดเหลือ  
2  บาน  โดยน าบานหน้าต่าง น 1  อีก  1  บาน  โดยน าบานหน้าต่าง  น 1  อีก  1  บาน  
ที่เหลือไปติดตั้งที่ผนังด้านในของห้องอาหารบริเวณบันไดทางขึ้น – ทางลง  แทนที่หน้าต่าง 
น 2  และน าหน้าต่าง  น 2  ไปติดตั้งที่ผนังด้านในของห้องพยาบาลเพ่ือลดจุดอับของแสง
รายละเอียดตามแบบรูปด้าน  ที่ 2  แผ่นที่ 7  (ฉบับที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง) 

-  รูปด้านที่ 2  แสดงผนังด้านข้างอาคารฝั่งห้องนอนจะมองเห็นบานหน้าต่าง น 1 
จ านวน  2  บาน 

รายละเอียดตามแบบรูปด้าน ที่ 4  แผ่นที่ 8  (ฉบับที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง) 
-  รูปด้านที่ 4  แสดงผนังด้านข้างอาคารฝั่งห้องเก็บของและห้องพยาบาล  จะ

มองเห็นบานหน้าต่าง น 1  จ านวน  2  บาน 
รายละเอียดตามแบบรูปตัดที่ 1  แผ่นที 9  (ฉบับที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง) 
-  รูปตัดที่ 1 แสดงผนังด้านในอาคารพบว่าจะมีบานหน้าต่าง น 1 จ านวน 2 บาน  
เหตุผล  เทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ตกลงท าสัญญาจ้าง บริษัท พี ที ควอลิตี้ เอ็น

จิเนียริ่ง จ ากัด เป็นผู้รับจ้าง งานก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามสัญญา
จ้างเลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างมาถึง
ขั้นตอนการก่ออิฐบล็อกผนังภายนอกของอาคารในส่วนผนังภายนอกฝั่งห้องนอนและ
ภายนอกฝั่งห้องพยาบาลและห้องเก็บของพบว่า ต าแหน่งที่จะติดตั้งบานหน้าต่าง น.1 บาน
ที่อยู่กึ่งกลางไม่สามารถติดตั้งได้ตามแบบแปลนที่ก าหนด จากการตรวจสอบแบบแปลน
พบว่า ในการเสนอขอแก้ไขแบบแปลนตามที่ได้รับอนุมัติในครั้งแรกก่อนที่จะด าเนินการ
ก่อสร้าง เทศบาลฯ ไม่ได้เสนอขอแก้ไขแบบแปลนในส่วนที่จะเป็นผลสืบเนื่องของการติดตั้ง
หน้าต่าง และในการเสนอขอแก้ไขแบบแปลนในครั้งนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการติดตั้งหน้าต่างโดยการก าหนดจุดติดตั้งเพ่ิมขึ้นใหม่และปรับเปลี่ยนจุดติดตั้งบางส่วน
ให้เหมาะสมกับสภาพอาคารและไม่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร อีกทั้งจะยังคงมี
หน้าต่างตามขนาด และจ านวนครบตามท่ีระบุไว้ในแบบแปลน และยังคงอยู่ภายในขอบข่าย
แห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาจ้าง  

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 
มาตรา 97 วรรคหนึ่ง สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่
ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้  (2) ใน
กรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของ
รัฐเสียประโยชน์ และตามมาตรา 97 วรรคสาม การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบ หรือ
ระยะเวลาในการท างานให้ตกลงพร้อมกันไปและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 165  วรรคหนึ่ง “การแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือ
รายละเอียดของงานรวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะท า
การแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย" ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย 
ปั ญ ห าการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแล ะการบ ริห าร พั สดุ ภ าครั ฐ  ด่ วน ที่ สุ ด  ที่  ก ค (กวจ ) 
0405.4/32820 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข 
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สัญญาหรือข้อตกลง และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  หมวด  4  ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น   

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่
1/2562 เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติแก้ไข
แบบรูปรายการรายละเอียดงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบเงินอุดหนุน  เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ  2562  หน่วยงานกองการศึกษา  แล้ว  มีสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใด  หรือไม่ขอเชิญค่ะ(ไม่มี) 

   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉันจะขอถามมติที่
ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการรายละเอียดงานก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ  
2562  หนว่ยงานกองการศึกษา  ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขแบบรูป

รายการรายละเอียดงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ  2562  หน่วยงานกองการศึกษา  ตามที่คณะผู้บริหาร
เสนอ 

เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการรายละเอียด
งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี
งบประมาณ  2562  หน่วยงานกองการศึกษา   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่  ขอเชิญค่ะ 
นายบรรลือศักดิ์  ยี่สุ่นเทศ -  ขอแจ้งให้เทศบาลฯ ตัดต้นไม้ใหญ่บริเวณไหล่ทาง  หมู่ที่ 4  ตรงด้านข้างร้าน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขายของเจ๊รม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  -  มอบส านักปลัดเทศบาลประสานงานป้องกันฯ ด าเนินการ 
นายอรรถพล  นุชนิยม  -  ขอเสนอให้พิจารณาเปลี่ยนธงชาติที่ติดเสาธงหน้าส านักงานเทศบาลฯ จากเดิม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ให้เปลี่ยนเป็นเนื้อผ้ามัน  เพื่อความคงทนและยืดอายุการใช้งาน 
  -  ชาวบ้านแจ้งขออยากให้แก้ไขปัญหาพ้ืนถนนลื่นบริเวณทางขึ้น-ลง คอสะพานวัด

ต้นสน  ซึ่งท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
  -  ชาวบ้านแจ้งขอให้ปรับปรุงไฟที่ประดับบริเวณวงเวียนกิ่งแก้ว หมู่ที่ 7  ให้มีแสง

สว่างมากกว่านี้  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  -  เรื่องธงชาติ  มอบส านักปลัดเทศบาลด าเนินการ  และตรวจสอบธงบริเวณต่างๆ 

ที่ช ารุดแล้วให้เปลี่ยนใหม่ 
  -  เรื่องคอสะพานวัดต้นสน  มอบกองช่างตรวจสอบและด าเนินการ 
  -  เรื่องประดับไฟบริเวณวงเวียนกิ่งแก้ว  หมูที่ 7  มอบกองช่างด าเนินการ  
นายจรัส  ประสงค์เงิน  -  ชาวบ้านร้องมาว่ามีร้านค้าตั้งขายของบนฟุตบาทวัดต้นสนข้างธนาคารออมสิน   
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รองประธานสภาเทศบาลฯ แบบถาวร  เมื่อขายเสร็จแล้วไม่ยอมเก็บร้าน  และร้านขายของทุกอย่าง 20 บาท  บริเวณ
หมู่ที่ 6  ตั้งวางของบนฟุตบาท  ท าให้ชาวบ้านไม่สามารถเดินบนฟุตบาทได้  ต้องลงมาเดิน
ที่ถนน  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  -  มอบงานส านักปลัดเทศบาล  ด าเนินการตรวจสอบร้านค้าบริเวณวัดต้นสนเมื่อ
ขายของเสร็จแล้วต้องเก็บร้านให้เรียบร้อย  ส าหรับร้านขายของทุกอย่าง  20  บาท  ต้อง
ให้เก็บของห้ามน ามาวางบริเวณฟุตบาท 

นายอรรถพล  นุชนิยม  -  ถนนเส้นวัดต้นสนที่มีร้านค้าขายของช่วงเย็นจะมีการจราจรคับครั่งมาก  และสี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  บริเวณฟุตบาทที่เคยทาไว้จางแล้ว  ชาวบ้านก็จะจอดรถยนต์ทั้งสองข้างถนนท าให้มีพ้ืนที่ถนน

ในการจราจรน้อยลง  จึงขอเสนอให้มีการก าหนดวันจอดรถยนต์บริเวณดังกล่าว 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  -  มอบส านักปลัดเทศบาลประสานต ารวจ  เพ่ือหารือการจอดรถยนต์บริเวณ

ดังกล่าว 
นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  -  ขอแจ้งเรื่องต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน  หมู่ที่ 6  มีต้นไม้แห้งตายหลายต้น 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอให้ช่วยแก้ไขด้วย   
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  -  มอบกองช่างตรวจสอบและด าเนินการ  
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ (ไม่มี) หากไม่มี 

ดิฉันขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้และ
ขอปิดประชุมค่ะ สวัสดีค่ะ 

       ปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 
ลงชื่อ        ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                          (นางปิ่นทอง  ศรจังหวัด) 
                           เลขานุการสภาเทศบาล  

 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดปฏิบัติหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุม 
สภาเทศบาล ฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2   ประจ าปี พ.ศ. 2562   ครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม  
2562 แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน  ณ วันที่   11  กุมภาพันธ์  2563 

 
(ลงชื่อ)               ประธานกรรมการ 

            (นายบรรลือศักดิ์  ยี่สุ่นเทศ) 
 
(ลงชื่อ)              กรรมการ                        
               (นายคมเดช  จงพุทธรักษา) 

     
(ลงชื่อ)              กรรมการและเลขานุการ 

         (นางสาวรุ่งระวี  สรรค์หาสุข)  

  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2   
ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2562  แล้วในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1  ประจ าปี 2563  ครั้งที่ 1/2563    เมื่อวันที่         กุมภาพันธ์  2563 
 

(ลงชื่อ)           ประธานสภาเทศบาล 
                            (นางเยาวดี  แสงจันทร์) 

 




