
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ประจ าปี  พ.ศ.2562 
ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  24   กันยายน  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. นายช านาญ  หอศิวาลัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางสาวรุ่งระวี   สรรค์หาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
2.  นายชุติเทพ    โป๊ยกั๊ก   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.  นายอนุชา  ลีอร่าม   รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
4.  นางสมทรง  หนังสือ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5.  นางสาวธิดาวรรณ เสียงหวาน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6.  นางศิณัฐชญา ทัศนากัณฑ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.  นายชาตรี   อภิชาตภักดี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
8.  นายสมนึก    โกญจนวรรณ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
9.  นางสาวภัทรวรรณ    สังขจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.  นางฐิตินันท์  เลิศจันทร์เพ็ญ  ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ 
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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  ท่านหัวหน้าส่วนการงาน ขณะนี้มี ท่ า น ส ม า ชิ ก ส ภ า
เทศบาลต าบลบ้านแหลมมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562  ครั้งที่  1/2562  ณ บัดนี้
และจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง 
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 และ
เรื่องก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี 
พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1/2562  

 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  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 4  ประจ าปี  พ.ศ.2562  เริ่มตั้งแต่วันที่ 23  กันยายน  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 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 23  กันยายน  2562  เป็นต้นไป มี
ก าหนด       ไม่เกิน  30 วัน   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ    ณ   วันที่     2    กันยายน   พ.ศ.  2562 
เยาวดี  แสงจันทร์ 

                           (นางเยาวดี  แสงจันทร์) 
                                                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
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ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
เรื่อง  ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562   

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

         ตามที่ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 23  กันยายน  2562   เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
ตามประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ประจ าปี  พ.ศ.2562  ลงวันที่  2  กันยายน  2562  เพ่ือพิจารณาเรื่องร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสียในอาคาร  พ.ศ....... หน่วยงานกองช่าง,  เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561  งบลงทุน  หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค              
จ านวน 3 รายการ หน่วยงานกองช่าง,  เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  จ านวน  1  รายการ  
หน่วยงานกองการศึกษา, เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  1 รายการ  หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล,  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  2  รายการ  หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล,  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในงบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน  8  รายการ  หน่วยงาน
กองช่าง,  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ใน
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ, เรื่อง  ขอ 
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  จ านวน  13  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา,  เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ     พ.ศ.2562  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  11  รายการ  
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล, เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ที่ได้รับอนุมัติให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  8  รายการ  หน่วยงานกองช่าง,  เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  1  รายการ  
หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ,  เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่โอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 13  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา, รายงานการยกเลิก
โครงการในงบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  2  รายการ  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล,   รายงานการ
ยกเลิกโครงการในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560  ที่ได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกองช่าง  และ
รายงานการยกเลิกโครงการในงบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  2  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา  นั้น 
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  บัดนี้ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ     
สมัยที่ 4   ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่  24  กันยายน  2562  เวลา  10.00  น. ณ  ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลบ้านแหลม ชั้น 2  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ  23  และข้อ  24  วรรคสอง  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและให้ผู้สนใจ
เข้าฟังการประชุมติดต่อแจ้งความประสงค์ที่ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านแหลมในวันและเวลาราชการ  
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เพื่อจะได้จัดเตรียมการอ านวยความสะดวกในการเข้าฟังการประชุม 

 จึงประกาศให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมในวัน  เวลา  และสถานที่
ดังกล่าว 

     ประกาศ  ณ   วันที่     17     กันยายน    พ.ศ.  2562 
                                เยาวดี  แสงจันทร์ 
                                                                                               (นางเยาวดี  แสงจันทร์) 
                                                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 

ประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ให้ทุกท่าน
ได้ทราบแล้วนะคะ และจะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องที่  1  แจ้งจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมผู้เข้าร่วมประชุมสภา

เทศบาลต าบลบ้านแหลม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 2/2562  
เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม  2562 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม  จ านวน  10 คน ลาป่วย  1  คน  
ส าหรับวันนี้ นางสาวรุ่งระวี  สรรค์หาสุข  ขอลาป่วย   

เรื่องที่  2  แจ้งรายงานการประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามประกาศ
เทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2564)        
ครั้งที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.2562 

ส าเนาประกาศ  ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลได้น าส่งให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว  

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม  2562   

เอกสารรายงานการประชุมได้น าส่งให้สมาชิกฯ ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว  ท่านใดจะ
ขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อความประการใด  ขอเชิญเสนอได้ค่ะ (ไม่มี)   

  เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขข้อความประการใดแล้วดิฉันขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา                        
เทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่2/2562 เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2562 โปรดยกมือ   
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่  2/2562 
เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม  2562 
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เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที ่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม  2562  

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสียในอาคาร พ.ศ.......  หนว่ยงานกองช่าง  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาล
พิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรี   ผมขอมอบให้ นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบล 
รองนายกเทศมนตรี บ้านแหลมทุกท่าน ด้วยอ าเภอบ้านแหลม มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ พบ 0023.12/ว.408 ลงวันที่ 

18 มิถุนายน 2562  ซึ่งแจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ปรับปรุงและจัดท าตัวอย่าง
เทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติ เมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ............ตามตัวอย่างและแนวทางที่แจ้ง จึงได้ท าการตรา
เทศบัญญัติในเรื่องนี้ขึ้น โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
 หลักการ  แก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแหลม เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2549  ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมทั้งสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้ง บ่อดักไขมันเพ่ือบ าบัดน้ า
เสีย ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยการควบคุมมลพิษจากน้ าเสีย
ซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้น โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดการระบบน้ าเสียใน
อาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขคุณภาพน้ า 
 เหตุผล  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาการด าเนินการเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสียในอาคารและครัวเรือน โดยการออกเทศ
บัญญัติเพ่ือบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคาร ให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยในการพิจารณาออก
เทศบัญญัติให้ค านึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสร้างความตระหนัก
และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในการติดตั้ งบ่อดักไขมันเพ่ือบ าบัด  น้ าเสีย
ด้วย 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  5) พ.ศ. 2510 มาตรา 60 และมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลต าบลบ้านแหลมจึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ............ เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบล  
บ้านแหลม ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขอความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่องการตดิตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ....... แล้ว 

   ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร  พ.ศ.......   ดิฉันจะขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบ  เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลค่ะ  

เลขานุการสภาเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  หมวด 3 ข้อ 45  วรรคแรก  ก าหนดว่า  ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  และข้อ  45  วรรคสอง  ก าหนดว่า  ในการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว    ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ 
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จ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามในขั้นตอนการด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่นหรือไม่  ขอเชิญค่ะ (ไม่มี)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถาม ดิฉันขอถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะ
เสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัตินี้สามวาระรวดเดียวหรือไม่ เชิญเสนอค่ะ 

นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์    กระผมขอให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัตินี้สามวาระรวด
เดียว  
รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  กรณีนี้เป็นฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ  จึงไม่ต้องมีผู้รับรอง  มีท่านใดจะเสนอ 

เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ค่ะ  ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 
 เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ดิฉันจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าท่านใด 
เห็นควรอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้  โปรดยกมือ 

    ( คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์ ) 
มติที่ประชุม   คณะผู้บริหารและที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติ 

ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ.......  
สามวาระรวดเดียวได้   

ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่าคณะผู้บริหารและที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติอนุมัติให้ 
พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ.......  สามวาระ
รวดเดียวได ้

ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ  ดิฉันจะขอให้เลขานุการสภา
เทศบาลชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบ  เพ่ือเป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ 

เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น                         
พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 หมวด 3 ข้อ 47 วรรคแรก ก าหนด
ว่าในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว  และข้อ 47 วรรคสองก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ข้อ 48 
วรรคแรก ก าหนดว่า ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น  เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นก าหนด  โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12  แห่งระเบียบนี้  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภา
ท้องถิ่น  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่  
วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ   
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ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  
ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้ง
บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ.......   ขอเชิญค่ะ (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย
หรือซักถาม) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายหรือซักถาม  ดิฉันขอถามมติที่ประชุมว่า
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ....... ในวาระท่ีหนึ่ง  โปรดยกมือ       

( สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์ )  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างเทศ 

บัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ....... 
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่ง

ร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ.......  ในวาระท่ีหนึ่ง 
ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ  ดิฉันจะขอให้เลขานุการสภา

เทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบ  
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลค่ะ 

เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น           พ.ศ.2547  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 หมวด 3 ข้อ 45   วรรคสอง  ก าหนดว่า  ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว    ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    
 และข้อ  49  วรรคท้าย  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาได้  และข้อ 51  วรรคหนึ่ง  ถึงวรรคสี่  
ก าหนดว่า  วรรคหนึ่ง  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  วรรคสอง  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปร
ญัตติ   หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขข้อใดแล้วไม่ให้ เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติข อ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  วรรคสาม  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่อง
ในสาระส าคัญ  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก  ใน
กรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว   การพิจารณา
เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ  ต่อไป  สภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  และวรรคสี่   ถ้าข้อขัดแย้งหรือ
ข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้
ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  
และเมื่อคณะผู้บริหารและที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ.......  เป็นสามวาระรวดเดียวได้   

ดังนั้น  การพิจารณาในวาระที่สอง  ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้จึงเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภาและดิฉันในฐานะประธานสภาในที่ประชุมวันนี้  จึงเป็นประธานกรรมการแปร
ญัตติ  ต่อไปดิฉันขอให้ผู้ที่จะเสนอค าขอแปรญัตติสามารถเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้      
ขอเชิญค่ะ (ไม่มี)   
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เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติ  ดิฉันจะขอให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้
ช่วยกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ.......  
โดยละเอียด  และดิฉันจะขอถามมติที่ประชุมในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติว่าสมาชิกท่านใด
เห็นชอบว่าร่างเทศบัญญัติฉบับนี้  มีความเหมาะสมและให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ  โปรด
ยกมือค่ะ 

( สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์ )  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเป็น    

เอกฉันท์  ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ 
เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติมีมติ

เป็นเอกฉันท์  ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ 
ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน

อาคาร  พ.ศ.......  ในวาระที่ 3  ก่อนที่จะมีการพิจารณาในวาระที่  3 ดิฉันจะขอให้
เลขานุการสภาเทศบาล ได้แจ้งข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบ้านแหลมรับทราบ  เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการพิจารณา  

เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 ก าหนดว่า การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
หรือไม่   

ประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งข้อกฎหมาย  และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้
สมาชิกสภาเทศบาลทราบแล้ว  ดังนั้น  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ.......  ในวาระที่ 3  ดิฉันจะขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  สมาชิสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติได้โปรดยกมือขึ้น 

  ( สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์ ) 
มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเรื่อง 

การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ.......   
  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศ

บัญญัติได้และจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติไปยังอ าเภอบ้านแหลมเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี พิจารณาตามพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ .ศ.2496  และแก้ไขเพ่ิมเติม         
(ฉบับที่ 11)  พ.ศ.2543  มาตรา 62  ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า 
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 3 รายการ หน่วยงานกองช่าง ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอ 
ญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร ์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน   ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม   ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ     
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สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน่วยงานกองช่าง  จ านวน  6  โครงการ  นั้น 
   เนื่องจากเทศบาลไม่สามารถด าเนินการโครงการทั้ง 6 โครงการ ได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2562 ตามที่สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้อนุมัติให้กันเงินไว้ตาม  
ระเบียบฯ โดยสามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันเพียง 3 โครงการได้แก่ โครงการขุด
ลอกคลองยายติก งบประมาณ 51,500 บาท ,  โครงการขุดลอกคลองวิก งบประมาณ 
49,400 บาท และโครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ถนนทางเข้ าเทศบาล 
งบประมาณ 455,000 บาท ส่วนอีก 3 โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้
ทันในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ 1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมปูบล็อกคอนรีตทางเท้า และก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณถนนแยกวัด
ต้นสน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม งบประมาณ 2,350,000  บาท  2) 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เชิง
สะพานวัดศี รษะคาม – ซอยเทศบาล 15  หมู่ ที่  4  ต .บ้ านแหลม งบประมาณ 
2,785,000.-บาท และ 3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อก
คอนกรีตทางเท้า และก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ า
เพชรบุรี - สามแยก     หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม งบประมาณ 3,925,000.-บาท ทั้งนี้ 
เทศบาลยังมีความจ าเป็นต้องใช้เงินตามโครงการดังกล่าวต่อไป จึงมีความประสงค์จะขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 หลักการ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 3 
รายการ ดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อคคอนกรีตทางเท้า
และก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูบริเวณถนนแยกวัดต้นสน – แยกธนาคารออม
สิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม โดยท าการปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 308.00 ตารางเมตร พร้อมปูบล็อคคอนกรีตทางเท้าพ้ืนที่
รวมคันหินไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.80 เมตร ความยาวสองข้างรวม 498.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที ่กช.3/2561จ านวนเงิน 2,350,000.-บาท 
   2. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค .ส .ล . ถนน เพชรบุ รี -บ้ านแหลม             
ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เชิงสะพานวัดศีรษะคาม – ซอยเทศบาล 15 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม โดย
ท าการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก  ค.ส.ล.    
ระยะทางยาว 500.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที ่กช.4/2561 จ านวนเงิน 
2,785,000.-บาท 
  3.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อกคอนกรีตทางเท้า 
และก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ าเพชรบุรี – สามแยก 
หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม โดยท าการ ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร พร้อมปูบล็อกคอนกรีตทางเท้า
พ้ืนที่รวมคันหินไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร และก่อสร้างราง ระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
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ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.80 เมตร ความยาวสองข้างรวม 550.00 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขท่ี กช.5/2561 จ านวนเงิน 3,925,000.-บาท  
 เหตุผล  โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 
ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ เทศบาลยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2562 
เนื่องจากเทศบาลมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร โดยโครงการตามข้างต้นทั้ง 3 โครงการ เป็น
โครงการที่ยังมีความจ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงในการแก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ าผิวดิน และเพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการต่อไปได้ จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จ านวน 3 รายการ หน่วยงานกองช่าง ตามหลักการข้างต้น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคสอง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยัง
ไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง และ หรือ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่
กรณี และข้อ 59/2 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน  3  รายการ 
หน่วยงานกองช่าง  แล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใด
หรือไม่  ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉัน
จะขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 3 รายการ หน่ วยงานกอง
ช่าง ตามญัตติทีผู่้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติขยายเวลาเบิก 

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  งบลงทุน  หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   จ านวน  3  รายการ 
หน่วยงานกองช่าง ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  งบลงทุน  หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน  3  รายการ หน่วยงาน
กองช่าง 
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ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา  ขอเชิญ         
คณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร ์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ 1 ประจ าปีพ.ศ.2561 ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่  27 กันยายน 2561 ได้อนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561    ที่ได้รับอนุมัติให้โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
จ านวน 1 รายการ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รายการ
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแหลม ขนาด 81-100 คน
(แบบ สถ.ศพด.3) ตอกเสาเข็ม จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 3,335,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

กองการศึกษายังไม่สามารถด าเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านแหลม ขนาด 81 -100 คน (แบบ สถ.ศพด.3 ) ตอกเสาเข็ม         
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 3,335,000 บาท  ได้ทันในปีงบประมาณ 2562 จึงประสงค์จะ
ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ดังนี้ 

หลักการ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พงศ.2561 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล
บ้านแหลม ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) ตอกเสาเข็ม จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 
3,335,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

เหตุผล กองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านแหลม ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากอยู่ในระหว่างออกแบบและประมาณ 
ราคาค่าก่อสร้าง จึงไม่สามารถที่จะด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณนี้ แต่กองการศึกษายังมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณรายการ
ดังกล่าว  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
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และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

และข้อ 59/2 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน     

  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  จ านวน  1  รายการ  หน่วยงาน
กองการศึกษา  แล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่        
ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉัน
จะขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกอง
การศึกษา   ตามญัตติทีผู่้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติขยายเวลาเบิก 

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  งบลงทุน  หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  จ านวน  1  รายการ  หน่วยงาน
กองการศึกษา ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  งบลงทุน  หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกอง
การศึกษา 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล 
ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

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

ชี้แจงประกอบงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในงบลงทุน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  1  รายการ    โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.  2562  งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
รายการส าหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 3 โดยมีรายการขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้   
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   ข้อความเดิม 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ของ

เทศบาลต าบลบ้านแหลม ส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด ในเขตเทศบาลระยะที่ 3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้อง
วงจรปิดในเขตเทศบาล เป็นกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 จ านวน 10 กล้อง ติดตั้งที่สามแยกศาลเจ้าฮุ๊ดโจ้ว จ านวน 2 ตัว 
วงเวียนหน้าที่ว่าการอ าเภอบ้านแหลม จ านวน 3 ตัว สามแยกโรงพยาบาลบ้านแหลม
จ านวน 2 ตัว และสามแยกหมู่ที่ 6 จ านวน 3 ตัว อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จ านวน 4 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ(POE L2 Switch) ขนาด 
8 ช่อง จ านวน 4 เครื่อง อุปกรณ์แปลงสัญญาณ จ านวน 8 เครื่อง และเครื่องส ารองไฟฟ้า
ขนาด 850 VA จ านวน 4 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง ครุภัณฑ์นี้ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 188 ล าดับ 27 
และครุภัณฑ์นี้ปรากฏในมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ จ านวน 5 รายการและตั้งตามราคา
ท้องตลาด จ านวน 4 รายการ(ตั้งราคาตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และตั้งตามราคาท้องตลาด) เป็นเงิน 500,000 บาท 
ข้อความใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลระยะที่ 3 จ านวน 10 ตัว 
ประกอบด้วยกล้องวงจรปิด จ านวน 10 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นกล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ติดตั้ งที่วงเวียนหน้า
อ าเภอบ้านแหลม จ านวน 5 ตัว สามแยกไฟแดง (หมู่ 6) จ านวน 5 ตัว อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย ( Network Video Recorder ) แบบ 32 ช่อง จ านวน 1 เครื่อง อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 24 ช่อง จ านวน 1 เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ POE ( POE L2 Switch ) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 2 เครื่อง หน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับ 
กล้องวงจรปิด ขนาด 6 TB จ านวน 4 เครื่อง เครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA จ านวน 2 
เครื่อง  ตู้กันน้ าส าหรับอุปกรณ์ CCTV จ านวน 2 ตู้  ตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว 42 U จ านวน 
1 เครื่อง จอ LED TV ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง
ครุภัณฑ์นี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 
188 ล าดับ 27 และครุภัณฑ์นี้ปรากฏในมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ จ านวน 5 รายการ
และตั้งตามราคาท้องตลาด จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 500,000 บาท 

เหตุผล  ด้วยเทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เพื่อ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 3 จ านวน 10 ตัว แต่เนื่องจากจุดติดตั้ง
ในระยะที่ 3 บางจุดได้ติดตั้งไปแล้วในระยะที่ 2 ท าให้ต้องเปลี่ยนจุดและก าหนดจุด
ติดตั ้งใหม่ ดังนั ้น เทศบาล จึงเสนอขอแก้ไขเปลี ่ยนค าชี ้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด 4 ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ใน
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  1  รายการ  
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  แล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม
ประการใดหรือไม ่       ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉัน
จะขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ใน
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  1  รายการ  
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล   ตามญัตติทีผู่้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุ มัติ ให้แก้ไข                        

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  1  
รายการ  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ใน
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  1  รายการ  
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน   2  รายการ  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล   
ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

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

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน   2  รายการ   โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ หลักการ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  2  รายการ เป็นเงินงบประมาณทั้ งสิ้ น  
920,000.-บาท  ดังนี้ 

1.หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพ้ืนที่ภายในส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม จ านวน 
10 ตัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ภายในส านักงานเทศบาลต าบล  
บ้านแหลม ประกอบด้วย กล้องวงจรปิด จ านวน 10 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นกล้อง 
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วงจรปิดชนิดเครือข่าย 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 พร้อม
อุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งเป็นเงิน 420,000 บาท ครุภัณฑ์นี้ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 187 ล าดับ 22 และครุภัณฑ์
นี้ปรากฏในมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ จ านวน 3 รายการและตั้งตามราคาท้องตลาด 
จ านวน 3 รายการ  โดยมีรายการโอนเพิ่มโอนลดตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อมญัตตินี้ 

2.หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 4 จ านวน 13 ตัวเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 4  ประกอบด้วย  กล้องวงจรปิด จ านวน 13 
ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 ติดตั้งที่สามแยกธนาคาร ออมสิน จ านวน 1ตัว สามแยกบ้าน
นายก จ านวน 3 ตัว สามแยกร้านกุ๊งกิ้ง จ านวน 2 ตัว สามแยกครัวลุงสง่า ( แอบขาย ) 
จ านวน 2 ตัว ซอยโกเบส จ านวน 1 ตัว สะพานวัดลักษณาราม  จ านวน  2  ตัว  หน้าวัด 
ลักษณาราม จ านวน 2 ตัว อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE ( POE L2 Switch ) ขนาด 
8 ช่อง จ านวน 6 เครื่อง เครื่องส ารองไฟขนาด 800 VA จ านวน 6 เครื่อง ตู้กันน้ าส าหรับ
อุปกรณ์ CCTV จ านวน 6 ตู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง เป็นเงิน 500,000 บาท 
ครุภัณฑ์นี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้า 
188 ล าดับ 27 และครุภัณฑ์นี้ปรากฏในมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ จ านวน 3 รายการ
และตั้งตามราคาท้องตลาด จ านวน 1 รายการ โดยมีรายการโอนเพ่ิมโอนลดตามบัญชีโอน
เงินที่แนบมาพร้อมญัตตินี้ 

เหตุผล  เทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายในช่วงปลายปี
งบประมาณ  ประกอบกับมีรายจ่ายที่จ าเป็นต้องตั้งจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลและเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล คณะผู้บริหารจึงมีนโยบายพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน   2  รายการ  
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  แล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม
ประการใดหรือไม ่ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 
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เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉัน
จะขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน   2  รายการ  
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล ตามญัตติทีผู่้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ใน
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน   2  รายการ  
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน   2  รายการ  
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 8  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน  8  รายการ  หน่วยงานกองช่าง 
ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

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

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน  8  รายการ  โดยมี 

  หลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 8 รายการ เป็นเงิน 
1,519,000.-บาท รายละเอียดดังนี้  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 1.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า   
ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 18 หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม โดยท าการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 1.30 – 2.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีต 
รวมไม่น้อยกว่า 214.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.25 – 0.35 เมตร ยาว120.00 เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเลขที่ กช. 2/2562 จ านวนเงิน 425,000.-บาท โครงการนี้เป็นโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 16 ล าดับที่ 11      
 2.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณตรงข้ามโรงเรียน     
วัดต้นสน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ช่วงที่ 1 
ขนาดกว้าง  0.40  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.45  เมตร  ยาว  45.00  เมตร  ช่วงที่  2  ขนาด        
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กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 18.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
เลขที่ กช. 3/2562 จ านวนเงิน 158,000.-บาท โครงการนี้เป็นโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 22 ล าดับที่ 25   
 3.  โครงการจัดท าโครงเหล็กส าหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม 
โดยท าการติดตั้งโครงเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช. 4/2562 จ านวนเงิน 50,000.-บาท โครงการนี้เป็น
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 20 
ล าดับที่ 22 
 4.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 13/3 หมู่ที่ 4 
ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขท่ี กช. 5/2562 จ านวนเงิน 96,000.-
บาท โครงการนี้เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 
– 2565) หน้า 17 ล าดับที่ 14     
 5.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณติดกับที่ดินของนาย
ไพโรจน์ – คลองตลาด หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูป
ตัวยู ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 – 1.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ตาม แบบ
แปลนของเทศบาลเลขที่ กช. 6/2562 จ านวนเงิน 100,000.-บาท โครงการนี้เป็น
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 17 
ล าดับที่ 15   
 6.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนตั้งแต่หน้าร้าน CJ บ้านแหลม 
– ถนนหน้าโรงเรียนวัดในกลาง หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างปรับปรุง
ฝาบ่อพัก ขนาดกว้าง 1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 60 บ่อ ตามแบบแปลนของเทศบาล
เลขที่ กช. 7/2562 จ านวนเงิน 120,000.-บาท โครงการนี้เป็นโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 35 ล าดับที่ 52     
 7.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยเทศบาล 
9 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างปรับปรุงฝาราง  ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช. 8/2562 จ านวน
เงิน 90,000.-บาท โครงการนี้เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 19 ล าดับที่ 20      
 8.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. รูปตัวยู  ซอยเข้าหมู่บ้านอดีต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.45 เมตร ยาว 215.00 เมตร ตาม แบบแปลนของ
เทศบาลเลขที่ กช. 9/2562 จ านวนเงิน 480,000.-บาท โครงการนี้เป็นโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 33 ล าดับที่ 48    
 โดยมีบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ตาม
รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 
 เหตุผล เทศบาลต าบลบ้านแหลม มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายในช่วงปลายปี
งบประมาณ ประกอบกับมีรายจ่ายที่จ าเป็นต้องตั้งจ่ายตามแผนพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของพ้ืนที่ และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารจึงมีนโยบายพิจารณาโอน 
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เงินงบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามหลักการข้างต้น 
 การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นี้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น  

  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน  8  
รายการ  หน่วยงานกองช่าง แล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม
ประการใดหรือไม ่ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉัน
จะขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน  8  
รายการ  หน่วยงานกองช่าง ตามญัตติทีผู่้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน  
8  รายการ  หน่วยงานกองช่าง  ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน  8  
รายการ  หน่วยงานกองช่าง   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 9  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน   1  รายการ  หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  ขอเชิญ
คณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

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

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน 1 รายการ  โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ประกอบการพิจารณา  ดังนี้  หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งาน 
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 ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร   
รายการเครื่องสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้  เครื่องยนต์  ขนาด  9  แรงม้า  ระบบป้อนแบบเกียร์  
ช่องป้อนกว้างไม่น้อยกว่า  8  นิ้ว  สามารถสับย่อยกิ่งไม้เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 2.5 นิ้ ว  
จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  57,000.-บาท   ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม  (พ.ศ.2561-2565)  และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม  2561  จึงตั้งราคาประมาณการจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด   โดยมีรายการโอนเพ่ิมโอนลดตามบัญชีโอนเงินที่แนบมาพร้อมญัตตินี้ 

เหตุผล  เทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้
และใบไม้  เพ่ือใช้ในการย่อยกิ่งไม้ตามภารกิจหน้าที่การให้บริการประชาชนในการเก็บขน
กิ่งไม้และวัชพืชตามไหล่ทางและที่สาธารณะ 
 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 

   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบ
ลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน   1  รายการ  หน่วยงาน
กองสาธารณสุขฯ  แล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใด
หรือไม่ ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉัน
จะขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบ
ลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน   1  รายการ  หน่วยงาน
กองสาธารณสุขฯ  ตามญัตติทีผู่้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ในงบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน   1  รายการ  
หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ   ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบ
ลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน   1  รายการ  หน่วยงาน
กองสาธารณสุขฯ     

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 10  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
จ านวน  13  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภา
เทศบาลพิจารณาค่ะ 
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นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร ์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหลม  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์  จ านวน  13  รายการ   โดยมีหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณา  
ดังนี้  หลักการ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน 13 รายการโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
1. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  6  รายการ เป็นเงิน  296,900 บาท       
2. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน  2 รายการ  เป็นเงิน  36,200 บาท 
3 .แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์  จ านวน  1  รายการ เป็นเงิน  30,000 บาท 
4. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน  1 รายการ  เป็นเงิน 19,800 บาท 
5. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  2 รายการ  เป็นเงิน   25,000 บาท 
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา จ านวน  1 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์แต่ละประเภทแต่ละรายการ และบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล  คณะผู้บริหาร มีนโยบายจะรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ เป็นศูนย์
เดียว และได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หลังที่ 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง โดยใช้พ้ืนที่หลังอาคาร
ส านักงานเทศบาล รวมถึงคณะผู้บริหารได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีก 2 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าแบบแปลนและประมาณการ
ราคาก่อสร้าง ซึ่งเทศบาลจะต้องเตรียมการจัดหาครุภัณฑ์ เพ่ือรองรับการเปิดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล   (รวมศูนย์) รวมถึงรองรับการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและ
ด้านการกีฬา การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล
บ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  13  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา  แล้ว  มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 
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เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉัน
จะขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  13  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา  ตามญัตติที่
ผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ใน
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  13  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา  ตาม
ญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  13  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา      

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 11  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.2562  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  และหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  จ านวน   11  รายการ   หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ขอเชิญคณะผู้บริหาร
เสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

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

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  และหมวดค่า 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน   11  รายการ   โดยมีหลักการและเหตุผล  ประกอบการ
พิจารณา  ดังนี้   หลักการ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  และที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  และ
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  11  รายการ  ของส านักปลัดเทศบาล   เป็นจ านวน
เงินทั้งสิน  14,191,100.- บาท ( - สิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน -) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
-  กันเงินงบประมาณรายจ่าย  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ          พ.ศ.2562  จ านวน  2  รายการ   

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบลบ้าน
แหลม  บริเวณด้านหลังอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม  หมู่ที่ 7  ต าบลบ้าน
แหลม  เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลบ้านแหลม  ขนาดกว้าง  
21.00  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  เป็นเงิน  12,000,000. -  บาท  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  4  ปี  (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
หน้าที่  50  ล าดับที่ 3   

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดในเขตเทศบาล  ระยะที่ 3  จ านวน  10  ตัว  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในเขตเทศบาล  ระยะท่ี  3   ประกอบด้วย  กล้องวงจรปิด  จ านวน  10  ตัว  โดยมี 
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คุณลักษณะดังนี้  เป็นกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร  แบบที่ 2  ติดตั้งที่วงเวียนหน้าอ าเภอบ้านแหลม  จ านวน  5  ตัว  สามแยกไฟแดง 
หมู่ ที่  6   จ านวน   5   ตัว ,  อุปกรณ์ บั นทึ กภาพผ่ าน เครือข่ าย  (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 VA จ านวน  2  เครื่อง,  ตู้
กันน้ าส าหรับอุปกรณ์  CCTV  จ านวน  2  ตู้,  ตู้  Rack  ขนาด  19  นิ้ว  42  U จ านวน  
1  เครื่อง,  จอ  LED  TV  ขนาด  55  นิ้ว  จ านวน  1  เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบใน
การติดตั้ง  เป็นเงิน  500,000.-  บาท  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  
4  ปี  (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  หน้าที่  97  ล าดับที่ 9  และเป็น
ครุภ ัณฑ ์ที ่ปรากฏในประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ฉบับเดือนตุลาคม  2561  จ านวน  5  รายการ  และตั้งจ่ายตาม
ราคาท้องตลาด  จ านวน  4  รายการ 
-  กันเงินงบประมาณรายจ่าย  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ           พ.ศ.2562  ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  9  รายการ  

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 ราคา9,400 บาท  
ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-
2565)  หน้าที ่  185  ล าดับที ่  16  และเป็นครุภ ัณฑ์ที ่ไม ่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด    

2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ชนิดไม้ ขนาด 120 x 60 x 
75  ซม. จ านวน 1  ตัว  ราคา 2,200 บาท  ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม    (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  185  ล าดับที่  16  
และเป็นครุภ ัณฑ์ที ่ไม ่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์  จ ึงตั ้งจ ่ายตามราคา
ท้องตลาด   

3. แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภ ัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซื ้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 3  เครื่อง  ราคา 
4,500 บาท  ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม    
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  187  ล าดับที่  25  และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด   

4. แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภ ัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซื้อตู้ไม้เก็บของที่ระลึก ขนาด  80 x 40 x 190 ซม. 
จ านวน  3  ตู้  ราคา 28,500.- บาท ครุภัณฑ์รายการนี ้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น
เทศบาลต าบลบ้านแหลม    (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  187  ล าดับที่  26  และเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด   

5.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   เพ่ือติดตั้งระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายในเขตเทศบาล  
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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
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม    (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  185  ล าดับที่  17  
และเป็นครุภ ัณฑ์ที ่ไม ่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์  จ ึงตั ้งจ ่ายตามราคา
ท้องตลาด    
 6. แผนงานบริหารงานทั ่วไป  งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภ ัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อติดตั้งระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายในเขตเทศบาล 
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  
ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม    (พ.ศ.2561-
2565)  หน้าที่  185  ล าดับที่  17  และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด   
 7. แผนงานบริหารงานทั ่วไป  งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภ ัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   เพื่อติดตั้งระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายในเขตเทศบาล 
หมู่ 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 าหรับเครื่องรับสัญญาณ  
จ านวน  5  ชุด  ล าโพงฮอร์น  ขนาด  15  นิ้ว  พร้อม  Driver  with  Matching  Line  
Unit  จ านวน  13  ชุด  มิเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด  5(15)A  จ านวน  5  ชุด  พร้อมอุปกรณ์
ประกอบในการติดตั้ง  ราคา 323,500.-บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม    (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  187  ล าดับที่  24  
และเป็นครุภ ัณฑ์ที ่ไม ่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภ ัณฑ์  จ ึงตั ้งจ ่ายตามราคา
ท้องตลาด  

8. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดในเขตเทศบาล  ระยะที่ 4  จ านวน  13  ตัว  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในเขตเทศบาล  ระยะที่  4   ประกอบด้วย  กล้องวงจรปิด  จ านวน  13  ตัว  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  เป็นกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร  แบบที่ 2  ติดตั้งที่สามแยกธนาคารออมสิน  จ านวน  1  ตัว  สามแยกบ้านนายก  
จ านวน  3  ตัว  สามแยกร้านกุ้งกิ้ง  จ านวน  2  ตัว  สามแยกครัวลุงสง่า  (แอบขาย)  
จ านวน  2  ตัว  ซอยโกเบส  จ านวน  1  ตัว  สะพานวัดลักษณาราม  จ านวน  2  ตัว  หน้า
วัดลักษณาราม  จ านวน  2  ตัว,    อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ  POE  ( POE  L2  
Switch)  ขนาด  8  ช่อง  จ านวน  6  เครื่อง,  เครื่องส ารองไฟ  ขนาด  800  VA  จ านวน  
6  เครื่อง,  ตู้กันน้ าส าหรับอุปกรณ์  CCTV  จ านวน  6  ตู้  พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการ 
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ติดตั้ง  เป็นเงิน  500,000.-  บาท  ครุภัณฑ์รายการนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม  (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่  188  ล าดับที่ 27    และเป็นครุภัณฑ์ที่
ปรากฏในประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด  ฉบับเดือนตุลาคม  2561  จ านวน  3  รายการ  และตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  
จ านวน  1  รายการ 

9.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดพ้ืนที่ภายในส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม  จ านวน  10  ตัว  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพ้ืนที่ภายในส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ประกอบด้วย  กล้อง
วงจรปิด  จ านวน  10  ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  แบบที่ 2 ,  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network  Video  Recorder)  แบบ 16  ช่อง  จ านวน  1  เครื่อง,  อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบ  POE  ( POE  L2  Switch)  ขนาด  8  ช่อง  จ านวน  3  เครื่อง,  หน่วย
จัดเก็บข้อมูลส 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  ครุภัณฑ์รายการนี้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม  (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่  187  
ล าดับที่ 22    และเป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
พื ้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ฉบับเดือนตุลาคม  2561  จ านวน  3  
รายการ  และตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด  จ านวน  3  รายการ 

เหตุผล  ตามที่ส านักปลัดเทศบาล  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562  และที่ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายในช่วงปลายปีงบประมาณ  ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
เนื่องจากเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ  ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 
2562  และบางรายการอยู่ระหว่างการจัดซื้อ   จัดจ้าง  และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
งบประมาณดังกล่าวต่อไปอีก  จึงประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายการดังกล่าวเป็น
เวลาอีก  1  ปี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน   
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561  ข้อ  59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่ เกินระยะเวลา
หนึ่งปี 

  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน   11  รายการ   หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  
แล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 
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เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉัน

จะขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน   11  รายการ   หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล    
ตามญัตติทีผู่้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน   11  รายการ   หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล  ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน   11  รายการ   หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 12  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค  ที่ได้รับอนุมัติให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  8   รายการ  
หน่วยงานกองช่าง  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

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

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค  ที่ได้รับอนุมัติให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  8   รายการ  โดยมีหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ หลักการ  
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ขอโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค จ านวน 8 รายการ ดังนี้ 
 1.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า    
ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 18 หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม โดยท าการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 1.30 – 2.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีต 
รวมไม่น้อยกว่า 214.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.25 – 0.35 เมตร ยาว120.00 เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลเลขที่ กช. 2/2562 จ านวนเงิน 425,000.-บาท   
 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณตรงข้ามโรงเรียน       
วัดต้นสน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ช่วงที่ 1 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 45.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว 18.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช. 
3/2562 จ านวนเงิน 158,000.-บาท   
 3.  โครงการจัดท าโครงเหล็กส าหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม 
โดยท าการติดตั้งโครงเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลนของเทศบาลเลขท่ี กช. 4/2562 จ านวนเงิน 50,000.-บาท 
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 4.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 13/3 หมู่ที่ 4 
ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ย า ว  8 0 .0 0  เม ต ร  ต าม แ บ บ แ ป ล น ข อ ง เท ศ บ าล เล ข ที่   ก ช . 5 /2 5 6 2                    
จ านวนเงิน 96,000.-บาท 
 5.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณติดกับที่ดินของ      
นายไพโรจน์ – คลองตลาด หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 – 1.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ตาม 
แบบแปลนของเทศบาลเลขท่ี กช. 6/2562 จ านวนเงิน 100,000.-บาท 
 6.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนตั้งแต่หน้าร้าน CJ บ้านแหลม 
– ถนนหน้าโรงเรียนวัดในกลาง หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างปรับปรุง
ฝาบ่อพัก ขนาดกว้าง 1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 60 บ่อ ตามแบบแปลนของเทศบาล
เลขที่ กช. 7/2562 จ านวนเงิน 120,000.-บาท  
 7. โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยเทศบาล 9 
หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างปรับปรุงฝาราง  ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช. 8/2562 จ านวน
เงิน 90,000.-บาท  
 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเข้าหมู่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 5  ต.บ้านแหลม โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.45 เมตร ยาว 215.00 เมตร ตาม แบบแปลนของเทศบาล
เลขที่ กช. 9/2562 จ านวนเงิน 480,000.-บาท 
 เหตุผล  เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปลายปีงบประมาณ เทศบาลต าบลบ้านแหลมไม่
สามารถที่จะด าเนินการโครงการได้ทันภายในปีงบประมาณ 2562 จึงมีความจ าเป็นต้อง
ขอกันเงินไว้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป จ านวน 8 รายการ ตามหลักการข้างต้น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 ในกรณีที ่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภ ัณฑ์และ
สิ ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้ก่อหนี ้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะ    
เวลา 1 ปี  

  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล
บ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค  ที่ได้รับอนุมัติให้โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  จ านวน  8   รายการ  หน่วยงานกองช่าง  แล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
มีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม ่ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉัน
จะขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค   ที่ได้รับอนุมัติให้โอนไปตั้งจ่ายเป็น 
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รายการใหม่  จ านวน  8   รายการ  หน่วยงานกองช่าง  ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอ ขอได้
โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์)  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค  ที่ได้รับอนุมัติให้โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  จ านวน  8   รายการ  หน่วยงานกองช่าง  ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค  ที่ได้รับอนุมัติให้โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  จ านวน  8   รายการ  หน่วยงานกองช่าง 

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 13  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  1 รายการ  หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ   ขอเชิญ
คณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

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

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  1 รายการ  โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ หลักการ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  1  รายการ  
เป็นเงิน   57,000.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร   รายการเครื่องสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้  เครื่องยนต์  
ขนาด  9  แรงม้า  ระบบป้อนแบบเกียร์  ช่องป้อนกว้างไม่น้อยกว่า  8  นิ้ว  สามารถสับ
ย่อยกิ่งไม้เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า  2.5  นิ้ว  จ านวน  1  เครื่อง  ครุภัณฑ์รายการนี้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านแหลม  (พ.ศ.2561-2565)  และเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม  2561  จึงตั้ง
ราคาประมาณการจัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เป็นเงิน  57,000.-บาท    

เหตุผล  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เนื่องจากรายการที่ขออนุมัติกันเงิน  ได้รับอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และ
ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  จึงไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวต่อไปอีก  จึงมีความ
ประสงค์ขอกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561   ข้อ  59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี 
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   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  1 รายการ  
หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  แล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม
ประการใดหรือไม ่ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉัน
จะขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  1 รายการ  
หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  ตามญัตติทีผู่้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  1 รายการ  
หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ  ตามญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  1 รายการ  
หน่วยงานกองสาธารณสุขฯ   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 14  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
จ านวน  13  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภา
เทศบาลพิจารณาค่ะ 

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

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  13  รายการ  โดยมีหลักการและเหตุผล  ประกอบการ
พิจารณา  ดังนี้  หลักการ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 13 
รายการ  เป็นเงิน 447,900  บาท รายละเอียด ดังนี้                                           
1. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  6  รายการ เป็นเงิน  296,900 บาท       
2. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน  2 รายการ  เป็นเงิน  36,200 บาท 
3 .แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์  จ านวน  1  รายการ เป็นเงิน  30,000 บาท 
 
 
 



- 29 – 
 

4. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน  1 รายการ  เป็นเงิน 19,800 บาท 
5. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  2 รายการ  เป็นเงิน   25,000 บาท 
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา จ านวน  1 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ์แต่ละประเภทแต่ละรายการ และบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล  เนื่ องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ          
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ตามหลักการข้างต้น เป็นการโอนเงิน
เหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ จึงไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ทันในปีงบประมาณนี้ และ
ยังมีความจ าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณรายจ่ายนั้นต่อไป เพ่ือรองรับการเปิดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาล (รวมศูนย์) และการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและด้านการกีฬา 
จึงมีความประสงค์ขอกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลม จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแหลมตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล  ประกอบการพิจารณาขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  13  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา  แล้ว  มี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ ขอเชิญค่ะ  (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามประการใดแล้วดิฉัน
จะขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  13  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา    ตาม
ญัตติที่ผู้บริหารเสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเป็นเอกฉันท์) 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  13  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา  ตาม
ญัตติที่คณะผู้บริหารเสนอ 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  13  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที ่15  เรื่อง  รายงานการยกเลิกโครงการในงบด าเนินงาน  หมวดค่า
ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  2  รายการ  หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร ์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ตามที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม  ได้ก าหนดโครงการต่างๆ ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2562  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื ่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบ ัต ิราชการที ่ไม ่เข ้าล ักษณะรายจ่ายหมวด      
อ่ืนๆ  นั้น      

ส านักปลัดเทศบาล  ได้ท าการตรวจสอบโครงการต่างๆ  พบว่ามีบางโครงการที่ไม่
สามารถด าเนินการได้  และนายกเทศมนตรีได้อนุมัติให้ยกเลิกโครงการต่างๆ  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้าน
แหลม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ  และเจ้าหน้าที่  ที่มี
หน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งและที่เกี่ยวเนื่อง  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าไปรษณีย์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12)         พ.ศ.2546  มาตรา 
8  และข้อก าหนดคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
2546  เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  4  ปี  (พ.ศ.2561 -2564) 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  หน้าที่ 23  ล าดับที่ 1  เหตุผลที่ขอยกเลิก  เนื่องจากรอ
หนังสือสั่งการ 

2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการถนนภูมิปัญญา สินค้าชุมชนคน       
บ้านแหลม   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการถนนภูมิปัญญา  สินค้าชุมชนคน   
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บ้านแหลม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดตกแต่งสถานที่     
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการโฆษณาและเผยแพร่  ค่าประดับตกแต่งไฟ  เป็นต้น  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 134  
ล าดับที่ 5 เหตุผลที่ขอยกเลิก  เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านแหลมอยู่ระหว่างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณด้านหน้าส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ระยะที่ 2  จึงรายงานมาเพ่ือทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอรายงานการยกเลิกโครงการในงบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  2  รายการ  หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ให้ทราบ 
แล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่ ขอเชิญค่ะ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมรับทราบรายงานการยกเลิกโครงการในงบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  2  รายการ  
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล 

เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมรับทราบรายงานการยกเลิกโครงการในงบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  2  รายการ  หน่วยงานส านัก
ปลัดเทศบาล  ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอแล้วนะคะ   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 16  เรื่อง  รายงานการยกเลิกโครงการในงบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ         
พ .ศ .2 5 6 0   ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ โอ น งบ ป ระม าณ ไป ตั้ งจ่ าย เป็ น ร าย ก าร ให ม่                 
จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกองช่าง  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาล
พิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร ์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ได้อนุมัติให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู แบบชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน จ านวน 1 
เครื่อง ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ราคาเครื่องละ 17,000.-บาท โดยมีกองช่างเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบนั้น 
 เนื่องจากการตั้งงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานรายการดังกล่าวตาม
ข้างต้น เพ่ือรองรับการปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารส านักงานชั้น 3 และกั้นแบ่งห้องท างาน
ของผู้อ านวยการกองช่าง เนื่องจากการปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารส านักงานชั้น 3 ยังไม่
สามารถด าเนินการได้ เพราะจะต้องมีการตรวจสอบการรั่วซึมของน้ าให้ชัดเจนก่อน ดังนั้น 
หากยังไม่มีการปรับปรุงฝ้าเพดาน จึงยังไม่สมควรที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศก่อน ซึ่งอาจ 
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เกิดการช ารุดจากการรั่วซึมของน้ าได้ และนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหลมได้อนุมัติให้ยกเลิก
การด าเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว  จึงรายงานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมเพ่ือทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอรายงานการยกเลิกโครงการในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์  ส านักงานงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ที่ได้รับ
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกองช่าง  
ให้ทราบ แล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่           
ขอเชิญค่ะ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมรับทราบรายงานการยกเลิกโครงการในงบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2560  ที่ได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                 
จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกองช่าง  

เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมรับทราบรายงานการยกเลิกโครงการในงบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2560  ที่ได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                 
จ านวน  1  รายการ  หน่วยงานกองช่าง   ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอแล้วนะคะ   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที ่17  เรื่อง  รายงานการยกเลิกโครงการในงบด าเนินงาน  หมวดค่า
ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  2  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา
ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ   ผมขอมอบให้นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอครับ 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร ์   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลม 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงาน

กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  มีโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
และนายกเทศมนตรีได้อนุมัติให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว โดยมีเหตุผลในการยกเลิกโครงการ
ดังนี้ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1.โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ 
เหตุผลที่ขอยกเลิก  เนื่องจากโครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ยังไม่ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2561 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.2 งานประเพณีเฉพาะในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรืองานประเพณีของท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
2.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ 
เหตุผลที่ขอยกเลิก เนื่องจากอยู่ในข้อบกพร่องในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งกีฬา  จึง 
รายงานมาเพื่อทราบ 
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ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้เสนอรายงานการยกเลิกโครงการในงบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้

สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  2  รายการ  หน่วยงานกองการศึกษา ให้ทราบ 
แล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประการใดหรือไม่  ขอเชิญค่ะ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมรับทราบรายงานการยกเลิกโครงการในงบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  2  รายการ  
หน่วยงานกองการศึกษา 

เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านแหลมรับทราบรายงานการยกเลิกโครงการในงบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  2  รายการ  
หน่วยงานกองการศึกษา  ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอแล้วนะคะ   

ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี  8   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่  ขอเชิญค่ะ 
นายอรรถพล  นุชนิยม  -  ขอเสนอให้ท าสัญญาณไฟจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนวัดในกลาง  หน้าโรงเรียน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ วัดต้นสน และบริเวณสามแยกธนาคารกสิกร 
  -  ขอเสนอให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเสียงตามสายของเทศบาลโดยเฉพาะ  และ

อยากให้เปิดในเวลา  06.00 – 07.00  น. 
  -  ขอให้ซ่อมแซมตัวหนอนบนถนนฟุตบาท  บริเวณตรงข้ามประปา  หมู่ที่ 4  

เนื่องจากมีการช ารุด ไม่สามารถเดินเท้าได้  
  -  ขอไฟแสงสว่างบริเวณหน้าวัดศรีษะคาม 
  -  รถยนต์เก็บกิ่งไม้ของกองสาธารณสุขฯ  อยากให้น ามาซ่อมแซมเพ่ือจะได้น า

กลับมาใช้งานได้อีก 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ -  รับทราบจะมอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและด าเนินการ   
รองนายกเทศมนตรีฯ 
นายวิชงค์  เลี่ยนชอบ  -  จากการประชุมครั้งที ่ เรื่องการขุดลอกล าน้ า  หมู่ที่ 5  จะด าเนินการเมื่อไร 
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ   
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ -  ไดป้ระสานกับจังหวัดแล้ว  เรือที่จะใช้ในการด าเนินการไม่สามารถลอดใต้สะพาน  
รองนายกเทศมนตรีฯ ได้  เนื่องจากน้ าทะเลขึ้นสูง  ต้องรอให้น้ าลดลงก่อน 
นายรุ่งเรือง  มงคล  -  ขอไฟสว่างเพ่ิมบริเวณหน้าส านักงานเทศบาล  เนื่องจากมีประชาชนให้ความ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สนใจในการออกก าลังกายจ านวนมาก  และเพ่ือแก้ปัญหาการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบไป 

อยู่ในที่มืดๆ   
เลขานุกานสภาเทศบาลฯ  -  เทศบาลฯ  มี โครงการที่ จะติดตั้ งเสาไฟ ฟ้ าจากแสงอาทิ ตย์   บริ เวณ

สวนสาธารณะ  และมีโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณรอบอาคารส านักงานเทศบาลฯ  
เพ่ือรองรับการแก้ปัญหาการมั่วสุม    

นายจรัส  ประสงค์เงิน  -  ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอยู่เวรยามตอนกลางคืน  เปิดไฟด้านหน้าส านักงาน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เพ่ือเพ่ิมความสว่างด้วยครับ 
นายทัตณัชพงษ์  เติมวรรธนภัทร์ -  รับทราบจะมอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและด าเนินการ   
รองนายกเทศมนตรีฯ  
 
 
 




