
1 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

----------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 1. นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายจิรวัฒน์ กิตติโชติพาณิชย์ รองประธานสภาเทศบาล  
 ๓.   นางสาวฉัฐณัฐ ศิธรกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
 4.  นางเยาวภา สุขเสวตร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายนิทัศน์ ฮวดลิ้ม สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นางวนิดา สุริยะวรรณากูล สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายนิยม สิงหาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายสุวัฒน์ พงศ์สิริจินดา สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นายสมคิด หยกสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นจิ๋ว สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑1. นายนที  ชลธาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายสุกิจ จินตพงค์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑4. นายมนตรี จอมผา สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภา 

ผู้ไม่มาประชุม  
 1. นายฐกฤต ยมะสมิต สมาชิกสภาเทศบาล    ลาป่วย 
 2. นายโฆษิต เครือวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล    ลากิจ 
 3. นายธวัชชัย คงนะภักด ี สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายมาโนช   ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
 2. นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล  
 3. นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 4. นางนงนุช พิกุลขาว ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 5. นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 6. นางดรุณี เมธีวรเวช  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 7. นายอนิรุทย์           ตันติภัณฑรักษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 8. นางอพิมพร  แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
    รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 9. นายชาตรี ธูปผุดผ่อง หัวหน้าฝ่ายโยธา  
     รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๑0. นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 11. นางสาวปิยนุช สุวรรณโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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 ๑2. นางสาวลาวรรณ หยกสกุล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 ๑3. นางสาวธันยรัตน์      ทองเอ้ือ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
 14. นางสาวนงลักษณ์ ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 15. นางสมใจ พันพัว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๑๖. นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง นิติกร ช านาญการ 
 ๑7. นายสกลเขต ปฐวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 18. นายชานนท์ ธนุรเวท นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 19. นายปรินทร พรามสุภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 ๒0. นายนพัฒน์ ธนาภรณ์วิริยะกุล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒1. นายอนุสรณ์ กุลทนาวงษ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 22. นางสาวนุศรา ตันติภัณฑรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 23. นายบุญรักษ์ เนื้อนุ่ม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 24. นางสาวกิตติมา จีระสุข ผู้สื่อข่าว เอสพีเอส เคเบิลทีวี 
 25. นายธนิก แสงจันทร์ ผู้สื่อข่าว เอสพีเอส เคเบิลทีวี 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
  - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล    

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าห้องประชุม 
  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล บูชาพระรัตนตรัย  
  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้

เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งมี
สมาชิกครบองค์ประชุม โดยในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลลา จ านวน 3 คน ดังนี้ 

  1. นายฐกฤต  ยมะสมิต    สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 
  2. นายโฆษิต  เครือวรรณ์   สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
  3. นายธวัชชัย  คงนะภักดี  สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ครับ 

นายมนตรี  จอมผา  ประกาศสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล สมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 

...................................................... 

  ด้วยสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
เป็นต้นไป 
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  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีก าหนด 30 วัน 
ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2562 

                  (ลงชื่อ)   นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ 
(นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ท่ีประชุมรับทราบ) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ และก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระในวันนี้ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้  
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมทราบ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีค าสั่ง ที่ 155/2562 ลงวันที่     

29 มีนาคม 2562 รับโอน (ย้าย) นางสาวนุศรา ตันติภัณฑรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ 
ระดับช านาญการ โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม มาด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับช านาญการ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ         
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2562 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้รับทราบ  

  (ท่ีประชุมรับทราบ) 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   ตามที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในส่วนใด 

หน้าใด ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไมม่ี) 
  ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควร

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ   
  3.1 แจ้งสรุปสาระส าคัญพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประธานสภาเทศบาล หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 50 ก 

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจา-
นุเบกษาเป็นต้นไป (17 เมษายน 2562) เนื่องจากกฎหมายดังกล่าว มีบทบัญญัติ     
ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สภาเทศบาลโดย ฝ่ายเลขานุการ จึงได้จัดส่ง
สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าวที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
จัดท าไว้ให้ทุกท่านได้ศึกษาและท าความเข้าใจ และท่านสามารถจะดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกฎหมายฉบับเต็ม และไฟล์สรุปสาระส าคัญ ได้ทางเว็ปไซต์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หัวข้อหนังสือราชการ (www.dla.go.th)  

ที่ประชุม รับทราบ 

   3.2 รายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6) และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 4 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญนายกเทศมนตรีรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาเทศบาลครับ
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
นายกเทศมนตรี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ได้ร่วมกันพิจารณาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) และร่างการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 4 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/๒๕62 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕62 และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้ร่วมกันพิจารณา
และมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 6) และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 4 
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖2 
รวมทั้งที่ประชุมประชาคมชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) ในการประชุมประชาคมชุมชน 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมประชาคมเมืองได้ร่วมกันพิจารณา 
และมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 6) ในการประชุมประชาคมเมือง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 รวมทั้ง
นายกเทศมนตรีได้อนุมัติพร้อมทั้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ครั้งที่ 4 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕๖2 แล้วนั้น  
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   ดังนั้นเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 24 จึงเรียนรายงาน   
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) และ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 4 ต่อสภาเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 4 ซึ่งได้มอบให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
    4.1 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดจ้างท าชั้นวางของ จ านวน 4 ตู้ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                    ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่       เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                                            (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน (ชั้นวางของ) จ านวน 6,๙๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 
 งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว  
 ๑.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ๑.2.1 ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 6,9๐๐ บาท 

 โอนเพิ่ม  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 3.1 ค่าครุภัณฑ์   
 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ชั้นวางของ) จ านวน 6,900 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดจ้างท าชั้นวางของ จ านวน 4 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
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 1. ชั้นวางของ ขนาดยาว 90 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 76 ซม. มีชั้นวางของ 2 ด้าน   ใช้
ไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด (PB) หนา 16 มม. ปิดผิวเมลามีน กันน้ าสีขาว จ านวน 2 ตู้ ราคา
ตัวละ 1,750 บาท 

 2. ชั้นวางของ ขนาดยาว 68 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 76 ซม. ใช้ไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด (PB) 
หนา 16 มม. ปิดผิวเมลามีน กันน้ าสีขาว จ านวน 1 ตู้ ราคาตัวละ 1,700 บาท 

 3. ชั้นวางของ ขนาดยาว 90 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 70 ซม. ใช้ไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด (PB) 
หนา 16 มม. ปิดผิวเมลามีนกันน้ าสีเชอรี่ จ านวน 1 ตู้ ราคาตัวละ 1,700 บาท 

 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงานของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล  

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 9 
ล าดับ 1 รายการที่ 4-6 

เหตุผล 

  เนื่องจากส านักปลัดเทศบาล ได้ด าเนินการจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
ของส านักปลัดเทศบาลและผู้รับจ้างได้ท าการรื้อเคาน์เตอร์เดิมที่ประกอบเป็นตู้และ
ชั้นส าหรับวางเอกสาร และขณะนี้การปรับปรุงดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงท าให้
บุคลากรในงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล ไม่มีชั้นวางเอกสาร 
ท าให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน ประกอบกับเอกสารของเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีจ านวนมาก 
หากไม่เก็บเป็นหมวดหมู่ อาจท าให้เอกสารส าคัญของทางราชการหายได้ ประกอบกับ
ส านักปลัดเทศบาลมีอัตราเงินเดือนที่ตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง
พนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ขอโอนมาด ารง
ต าแหน่ง จึงท าให้มีเงินงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่าย และในปัจจุบันยังไม่มีการ
ก าหนดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามเมื่อใด จึงท าให้
ปลัดเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีอย่างไม่มีก าหนดเวลา ดังนั้น จึงจ าเป็น
ที่ต้องจัดจ้างท าชั้นวางของ จ านวน 4 ตู้ เพื่อทดแทนตู้เก็บของและชั้นวางเอกสารเดิม
ที่ได้รื้อออกไป 

  ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน (ชั้นวางของ) จ านวน 6,๙๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือสภาเทศบาล
เมืองสมุทรสงครามได้โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗  
ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดจ้างท าชั้นวางของ จ านวน 4 ตู้ 

(ส านักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด 
ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

   (ไมม่ี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าจัดจ้างท าชั้นวางของ จ านวน 4 ตู้ (ส านักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดจ้างท า     
ชั้นวางของ จ านวน 4 ตู้ (ส านักปลัดเทศบาล) 

    4.2 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 รายการ (กองช่าง)  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่        เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                                            (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

 โอนลด 
 แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานสวนสาธารณะ 
 งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โอนลด ๖9,๐๐๐ บาท 
    รวมโอนลด   ๖9,๐๐๐ บาท 
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 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                   จ านวน        ๖9,๐๐๐     บาท  
 กองช่าง 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จ านวน       15,0๐๐     บาท 
 งานไฟฟ้าถนน     จ านวน       54,0๐๐     บาท 
 งบลงทุน 
         หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
 - ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นเงิน ๖9,๐๐๐  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง 

ได้แก่ เครื่องปริ้นเตอร์ ดังนี้ 
 ๑. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน 1 เครื่อง    

เป็นเงิน 15,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน จ านวน 1 เครื่อง 

 2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า แบบ Network ส าหรับกระดาษ A 3 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 54,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานไฟฟ้าถนน จ านวน 
1 เครื่อง 

 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใชในการปฏิบัติงาน
ด้านการพิมพ์งานด้านเอกสาร และด้านการเขียนแบบและประมาณการ ให้เป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพและเพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือทดแทนของเดิม ที่
ช ารุดเสื่อมสภาพ 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  

 - เป็นไปตามการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ครั้งที่ 3 หน้าที่ 2 
ล าดับที่ 3 , 4 (ใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน และงานไฟฟ้าถนน)  

เหตุผล 

  ด้วยกองช่างมีความจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการพิมพ์งานด้านเอกสาร 
เช่น บันทึกข้อความ หนังสือส่ง ประมาณการงานโครงการก่อสร้างฯ ฯลฯ ปัจจุบัน
เครื่องปริ้นเตอร์ส าหรับใช้พิมพ์งานของกองช่างได้ใช้งานมานานพอสมควร และ     
ท าการซ่อมบ ารุงอยู่ประจ า เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองช่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ เป็นเงิน 69,000 บาท (หกหมื่น        
ห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในด้านการพิมพ์งานดังกล่าว 

  ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน ๖9,๐๐๐ บาท (หกหมื่น      
เก้าพันบาทถ้วน) เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้โปรดพิจารณาอนุมัติตาม 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 

2 รายการ (กองช่าง) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด 
ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

   (ไมม่ี) 
   เมื่อไม่มี ผมขอสอบถามว่าเครื่องปริ้นเตอร์เดิมของกองช่าง ปัจจุบันสามารถ   

ใช้งานได้อยู่หรือไม ่

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ปัจจุบันทางกองช่างมีเครื่องปริ้นเตอร์
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง ส าหรับกระดาษ A 3 อยู่ ซึ่งเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์

อีกเครื่องหนึ่ง ได้จัดไว้ให้พนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  สรุปว่าเป็นการจัดซื้อเพ่ิมเติม โดยเครื่องปริ้นเตอร์เดิมยังสามารถใช้งานได้อยู่  
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญ

เสนอได้ครับ 
   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ (กองช่าง) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ (กองช่าง) 

    4.3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 3 ตัว 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่        เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                                            (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

 โอนลด 
 แผนงานบริหารทั่วไป 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 ค่าวัสดุ 
 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7,500 บาท 

 โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)                     
 แผนงานบริหารทั่วไป 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน       7,5๐๐     บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 3 ตัว เป็นเก้าอ้ีนั่งบุนวม มีพนักพิง     
มีที่ท้าวแขน มีล้อ และปรับระดับได้ 

 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจ าเป็น 
ต้องใช้ในการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการของกองวิชาการและแผนงาน 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
หน้า 9 รายการที่ 5 

เหตุผล 

  กองวิชาการและแผนงานมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ได้แก่ 
เก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 3 ตัว เป็นเงิน 7,500 บาท ส าหรับใช้ในการบริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ และเพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุด ซึ่งกองวิชาการฯ ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายการดังกล่าวไว้ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ประกอบกับมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอนงบประมาณได้ 
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  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โอนไป  
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน 7,5๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือสภา
เทศบาลเมืองสมุทรสงครามพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 
ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 3 ตัว 

(กองวิชาการและแผนงาน) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิก
ท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 3 ตัว (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่ง
ท างาน จ านวน 3 ตัว (กองวิชาการและแผนงาน)  

    4.4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จ านวน 5 รายการ (กองคลัง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่        เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                                            (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) กองคลัง   
ได้เพ่ิมเติม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ให้ดี 
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมให้บริการประชาชนแล้ว นั้น 

เหตุผล 

  เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลังนั้นช ารุด  
เสื่อมสภาพ เพราะใช้งานมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค      
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กองคลังเป็นไปอย่างสะดวก มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดีและมีความพร้อม 
เทศบาลเมืองสมุทรสงครามจึงขอเสนอสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
รายละเอียด ดังนี้ 

 โอนลด 
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)  
 งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน   
 โอนลด 205,9๐๐.- บาท 
 รวมโอนลดทั้งสิ้น 205,9๐๐บาท 

 โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)     
 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 205,9๐๐ บาท  
 รายละเอียดดังนี้ 
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท 
คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม
ที่มีอายุการใช้งานนาน ส าหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) หน้า 8 
ล าดับที่ 1 รายการที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 5) หน้า 10 ล าดับที่ 1 รายการที่ 6 
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   2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
22,000 บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้ เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทีดี่ เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานส าหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 - เป็นไปตามการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 3 ล าดับที่ 1 
   3. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน 4 เครื่อง 

เครื่องละ 15,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทีดี่ เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ส าหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 - เป็นไปตามการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 3 ล าดับที่ 2 
   4. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,200 

บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้ เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทีดี่ เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานส าหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
หน้า 10 ล าดับที่ 1 รายการที่ 4 

   5. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 700 บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทีดี่ เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานส าหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
หน้า 10 ล าดับที่ 1 รายการที่ 7 

   รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น  205,9๐๐ บาท (สองแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
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   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖2 (โอนไป   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
205,9๐๐ บาท (สองแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
พิจารณาอนุมัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 

5 รายการ (กองคลัง) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด 
ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

    เชิญท่าน ส.ท.วนิดาครับ  

นางวนิดา สุริยะวรรณากูล เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอสอบถาม
สมาชิกสภาเทศบาล  ว่าในรายการขออนุมัติจัดซื้อ รายการที่ 1-3 ได้เคยขออนุมัติจากสภาเทศบาลแล้ว

หรือไม ่

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ผอ.กองคลังครับ
ประธานสภาเทศบาล

นางสุนีย์ รอดจากทุกข ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ รายการ
ผู้อ านวยการกองคลัง ดังกล่าวเป็นการจัดซื้อเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิม ซึ่งตามที่ท่าน ส.ท.วนิดา สอบถาม

คาดว่าเป็นกรณีเมื่อหลายปีมาแล้ว โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จ านวน 4 เครื่อง เป็นของงานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานธุรการ และ
งานผลประโยชน์ ซึ่งทดแทนครุภัณฑ์ปี 2550 จ านวน 2 เครื่อง และทดแทน
ครุภัณฑป์ี 2553 จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ดิฉันได้ใช้งาน
ในส่วนของการดูผลรายรับ-รายจ่ายของคลังทั้งหมด โดยเชื่อมต่อกับระบบ e-LAAS 
ในภาพรวม ส าหรับเครื่องพิมพ์ เป็นการจัดซื้อเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิม ตั้งแต่ปี 
2550 เช่นเดียวกัน ส าหรับเครื่องสแกนเนอร์ ใช้งานในส่วนของงานการเงินและบัญชี
โดยไว้ส าหรับสแกนใบเสร็จรับเงิน ส าหรับอุปกรณ์อ่านบัตร เป็นเรื่องใหม่ที่ทางกองคลัง
ต้องด าเนินการตามหนังสือสั่งการค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ครุภัณฑ์เดิมยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่  หรือหากใช้งานไม่ได้จะมีการ
ประธานสภาเทศบาล จ าหน่ายออกหรือไมค่รับ 
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นางสุนีย์ รอดจากทุกข ์  ครุภัณฑ์เดิมได้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ซึ่งมีการซ่อมแซมแล้วหลายครั้ง
ผู้อ านวยการกองคลัง เมื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่แล้ว จะจ าหน่ายครุภัณฑ์เดิมค่ะ ซึ่งการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว

เป็นความต้องการของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้ของกองคลังไม่พร้อม
ส าหรับการปฏิบัติงานค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.วนิดาครับ
ประธานสภาเทศบาล

นางวนิดา สุริยะวรรณากูล เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กรณีท่ีดิฉนั
สมาชิกสภาเทศบาล  สอบถามเป็นการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล ซึ่งเคยสอบถามไป

ครั้งหนึ่งระยะเวลาไม่น่าจะถึง 10 ปี 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ผอ.กองคลังครับ
ประธานสภาเทศบาล

นางสุนีย์ รอดจากทุกข ์  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล ที่ท่าน ส.ท.วนิดา สอบถาม
ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็นเครื่องที่กองคลังยังใช้งานได้อยู่  ในงานแผนที่ภาษี ซึ่งใช้พิมพ์แบบ ผ.ท.4    

จ านวนมาก เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยทาง
กองคลังระดมบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้จ านวนมากเพ่ือด าเนินการเรื่องดังกล่าว   

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ในกรณี
เลขานุการสภาเทศบาล ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้มีประชาชนบางคนสอบถามว่า สามารถมาติดต่อขอทราบ

ข้อมูลภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องช าระได้หรือไม ่อย่างไร

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ผอ.กองคลังครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุนีย์ รอดจากทุกข ์  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ สอบถาม ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าใครจะต้อง
ผู้อ านวยการกองคลัง ช าระภาษีจ านวนเท่าใด เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินการรวบรวมข้อมูล โดยกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สั่งการให้เทศบาลส ารวจข้อมูลรายได้ของเทศบาล   ซ่ึง
คาดว่าในภาพรวมเทศบาลจะลดลง เนื่องจากมีเงื่อนไขในการลด การยกเว้นตาม
หลักเกณฑ์ ส าหรับบ้านหลังหลักไม่ต้องเสียภาษี แต่บ้านหลังที่สองจะต้องเสียภาษี 
ที่ดินก็เช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าเป็นภาษีคนรวย ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ    
มาระยะหนึ่งแล้ว โดยเทศบาลจะต้องรวบรวมข้อมูล สถิติ การประมาณการรายได้   
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 ในขั้นตอนด าเนินการจะต้องแจ้งให้เจ้าของ
ทรัพย์สินทราบ ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินสามารถมายื่นคัดค้านได้หากพบว่าไม่เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.นิยมครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิยม สิงหาเจริญ  ขออนุญาตสอบถามว่า ถ้าบ้านหลังแรกเป็นชื่อผม บ้านหลังที่สองเป็นชื่อภรรยา
สมาชิกสภาเทศบาล  บ้านหลังที่สามเป็นชื่อบุตร จะต้องเสียภาษีหรือไม่ครับ 
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นางสุนีย์ รอดจากทุกข ์  จะต้องมีการพิสูจน์ เช่น จดทะเบียนสมรสกับภรรยาหรือไม่ บุตรมีอายุเท่าใด 
ผู้อ านวยการกองคลัง มีการถ่ายเททรัพย์สินของตนไปให้ผู้อ่ืนหรือไม่ และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่     

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ         มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  (ไม่มี)  
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ (กองคลัง) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ (กองคลัง) 

    4.5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 
1 รายการ (กองคลัง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่        เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                                            (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5)   
กองคลังได้เพ่ิมเติม ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้ดี ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมบริการประชาชน แล้วนั้น 

เหตุผล 

  เนื่องจากกองคลัง มีพนักงานเทศบาลต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ บรรจุ ใหม่ 
จ านวน 2 ราย ยังไม่มีโต๊ะ เก้าอ้ีที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กองคลัง เป็นไปอย่างสะดวก มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดีและมีความพร้อม 
เทศบาลเมืองสมุทรสงครามจึงขอเสนอสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
รายละเอียด ดังนี้ 
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 โอนลด 
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)  
      งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน   
 โอนลด 17,0๐๐ บาท 
 รวมโอนลด ๑ รายการ เป็นเงิน 17,0๐๐บาท  

 โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)      
                งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                 ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,0๐๐ บาท 
 รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. โต๊ะท างานแบบเหล็กพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 17,000 บาท 

ประกอบด้วย 
    (1) โต๊ะท างานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท 

เป็นเงิน 11,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
    - มี 4 ลิ้นชัก กุญแจล็อคอัตโนมัติ, มีที่พักเท้า ขนาดไม่น้อยกว่า 

122(W) x 66(D) x 75(H) ซม. 
   (2) เก้าอ้ีหุ้มหนังเทียมแบบมีพนักพิง มีที่ท้าวแขน มีล้อ ปรับระดับได้ 

จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 

หน้า 9 ล าดับที่ 1 รายการที่ 7 

   รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น  17,0๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖2 (โอนไป   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น    
17,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พิจารณาอนุมัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 

(กองคลัง) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด ประสงค์
จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

    เชิญท่าน ส.ท.นที  ชลธาร 

นายนที ชลธาร    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ เนื่องจาก 
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาฯ ได้อนุมัติให้ก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการกองคลังไปนานพอสมควรแล้ว 

แต่ยังไม่มีการด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงตามที่สภาฯ ได้อนุมัติไป ซึ่งผมมีความเป็นห่วง
ว่าทางกองคลังจะน าเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จัดซื้อเพ่ิมเติม เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หรือโต๊ะท างานไปไว้ในส่วนใด โดยจากที่ผมสังเกตพบว่า ห้องปฏิบัติราชการของกองคลัง
มีพ้ืนที่คับแคบมากแล้ว ด้วยปริมาณงานและบุคลากรที่มีจ านวนมาก โดยขอสอบถาม
ว่ากรณีก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการกองคลังได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว
ครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ผอ.กองคลังครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุนีย์ รอดจากทุกข ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ เนื่องจาก 
ผู้อ านวยการกองคลัง เทศบาลได้ประกาศหาผู้รับจ้างไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงต้อง

ทบทวนราคากลางใหม่ ซึ่งในขณะนี้กองช่างได้ส่งราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ
หาผู้รับจ้างในรอบท่ี 2 ซ่ึงรอบท่ี 3 จะเป็นวิธีการคัดเลือก โดยเชิญผู้รับจ้างมา 3 ราย 
และพิจารณา ซ่ึงจะท าให้ง่ายขึ้นในการหาผู้รับจ้างในรอบดังกล่าว ซึ่งดิฉันได้ทาบทาม
ผู้รับจ้างไว้บ้างแล้ว เป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคยกับเทศบาล คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้
และก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ 2562 ส าหรับโต๊ะท างาน 2 ชุด เป็นของ
พนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ ซึ่งมีคนหนึ่งต้องนั่งบริเวณเคาน์เตอร์ ดิฉันเข้าใจว่าพ้ืนที่
คับแคบ แต่ก็พยายามบริหารจัดการให้เจ้าหน้าที่ได้มีโต๊ะปฏิบัติงานเป็นของตนเอง 
โดยพ้ืนที่มีความคับแคบเนื่องจากเอกสารฎีกาที่มีเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเรื่องรายจ่าย
มีจ านวนมากตามปริมาณงานที่ส่งมาเบิกจ่ายกับทางกองคลัง กองคลังเป็นแหล่งรวม
เอกสารขั้นสุดท้าย เป็นปลายน้ าของทุกเรื่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการใช้งบประมาณ 
ในการบริการจัดการ เมื่อ สตง.ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทางกองคลังจะ
จัดเก็บเอกสารไว้ชั้นบน โดยรอ สตง. ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งในกรณีรายจ่าย คาดว่า
ในปีต่อไป สตง. จะเข้าตรวจสอบ 2 รอบต่อปีงบประมาณ โดยเมื่อตรวจสอบรอบแรก
และตัดงบประมาณแล้ว จะตรวจลงละเอียดเนื้อหาฎีกาและรายได้อีกชั้นหนึ่ง ในส่วนของ
การก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการกองคลัง วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บเอกสารไว้     
เพ่ือรอรับการตรวจสอบโดย สตง. เป็นห้องประชุมเล็ก ๆ โดยแบ่งเป็นชั้นเอกสาร    
รอรับตรวจในห้องประชุมเล็ก โดยเอกสารที่ตรวจเสร็จแล้วจะน าขึ้นไปชั้น 3 ของ   
ห้องประชุม เอกสารด้านบนก็จะนิ่ง ยกเว้นกรณีที่มีข้อร้องเรียนจะต้องค้นเอกสาร
ด้านบน ส่วนหนึ่งที่ห้องมีพ้ืนที่คับแคบเนื่องจากมีตู้ส าหรับจัดเก็บเอกสารจ านวนมาก
อยู่ภายในห้องปฏิบัติราชการกองคลัง กองคลังพยายามทยอยน าตู้ส าหรับจัดเก็บ
เอกสารออกเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้มีที่นั่งปฏิบัติงาน โต๊ะท างานที่ขออนุมัติจัดซื้อเพ่ือเป็น
ขวัญและก าลังใจของพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ กองคลังพยายามจัดให้เรียบร้อย
และเข้ากระบวนการให้มากที่สุด เตรียมการส าหรับเมื่อก่อสร้างปรับปรุงห้อง
เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะมีโต๊ะท างานเป็นของตนเองค่ะ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.นิยมครับ
ประธานสภาเทศบาล

นายนิยม  สิงหาเจริญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอสอบถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ว่าเอกสารที่จัดเก็บดังกล่าวมีระยะเวลาในการท าลายหรือไม่ เนื่องจากมีปริมาณ

เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าสามารถท าลายเอกสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จะท าให้ไม่เปลืองพ้ืนที่
จัดเก็บ และสามารถรองรับเอกสารใหม่ที่ต้องจัดเก็บได้ครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ผอ.กองคลังครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุนีย์ รอดจากทุกข ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ส าหรับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง เอกสารที่มีอายุเกิน 10 ปี และไม่ใช่เรื่องส าคัญ กองคลังจะขออนุมัติจ าหน่ายต่อไป 

ในส่วนของเอกสารครุภัณฑ์ต้องเก็บไว้หนาแน่นมาก เช่น เรื่องเก่ียวกับสถานที่ทิ้งขยะ 
ตั้งแต่ปี 2532 ก็ยังมีกรณีให้กองคลังต้องค้นเอกสารดังกล่าว ซึ่งเรื่องครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง จะท าลายทิ้งไม่ได้ เนื่องจากมีข้อสงสัยและเรื่องร้องเรียนเข้ามาเป็น
ระยะ ๆ เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการกรณีเรื่องร้องเรียนเป็นจ านวนมาก ต้องถ่ายเอกสาร 
เรียบเรียง ส่งเอกสาร และชี้แจง ซึ่งงานประจ าก็มีเยอะมากอยู่แล้ว โดยดิฉันได้ให้
เจ้าหน้าที่กองคลังเรียงล าดับเอกสารฎีกาที่จัดเก็บ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้เมื่อมี
เอกสารสูญหาย ต้องรอบคอบและรัดกุมขึ้นในทุก ๆ เรื่อง เนื่องจากมีระบบตรวจสอบ
หลายทางค่ะ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ทางสภาฯ มีความเป็นห่วงกรณีถ้าจัดซื้อครุภัณฑ์ไปแล้ว จะไม่มีพ้ืนที่ส าหรับ
ประธานสภาเทศบาล จัดวางครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งท่าน ผอ.กองคลังก็ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ เข้าใจแล้ว 
    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอได้ครับ 
    (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ (กองคลัง) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 
มติที่ประชุม   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน 1 รายการ (กองคลัง)  

    4.6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาตั้งโต๊ะ 
จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่        เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                                            (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2    
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

 โอนลด 
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)  
      งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน   
 รวมโอนลด ๑ รายการ เป็นเงิน 20,0๐๐บาท  

 โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)      
                งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                 ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาตั้งโต๊ะ) จ านวน 1 เครื่อง 

เป็นเงิน 20,0๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1) เป็นเครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาตั้งโต๊ะ แป้นอักษรภาษาไทย 45 แป้น 
  2) ก้านอักษรเป็นเหล็กสปริง 
  3) มีช่องไฟอักษรขนาด 12 ตัวอักษร/นิ้ว 
  4) การวางตัวอักษรเป็นแบบเกษมณี 
  5) มีระบบกลไกแบบยกกระเช้าหวี 
  6) มีที่ตั้งระยะบรรทัด 3 ระยะ คือ 1, 1 1/2, 2 
  7) มีระบบเดินแคร่แบบอัตโนมัติและเดินแคร่แบบเป็นระยะเคาะวรรค 
  8) มีระบบปรับผ้าหมึกแบบด า, แดง และพิมพ์ไข กลับผ้าหมึกอัตโนมัติ 
  9) มีระบบชะลอแคร่ เพ่ือป้องกันการสึกหรอ 
  10) มีระบบปรับน้ าหนักการพิมพ์หนัก, เบา 
 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ และมีความ

จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 

หน้า 3 รายการที่ 1  
 รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น  20,0๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
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เหตุผล 

  กองคลังมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน คือ เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา
ตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,0๐๐ บาท ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ 
กองคลัง เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุด ซึ่งกองคลังไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้      
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกับ    
มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอนงบประมาณได้ 

  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖2 (โอนไป   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,0๐๐ บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาตั้งโต๊ะ 

จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิก
ท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) ค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 

    4.7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 4 รายการ (กองคลัง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่        เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                                            (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2    
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

 โอนลด 
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)  
      งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน   
 รวมโอนลดทั้งสิ้น 83,9๐๐บาท  

 โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)      
                งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                 ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 83,9๐๐ บาท 

รายละเอียดดังนี้ 
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 3 ชุด ชุดละ 17,000 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม
ที่มีอายุการใช้งานนาน ส าหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
หน้า 3 รายการที่ 2 

  2. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 kVA จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 
17,400 บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทีดี่ เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานส าหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
หน้า 3 รายการที่ 4  

   3. เครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 7,500 บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้ เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทีดี่ เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ส าหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
หน้า 3 รายการที่ 5  

   4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้ เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทีดี่ เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานส าหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
หน้า 3 รายการที่ 3  

                รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น 83,9๐๐ บาท (แปดหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

  กองคลังมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 
เป็นเงิน 83,9๐๐ บาท ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เพ่ือทดแทนของเดิม
ที่ช ารุด เสื่อมสภาพเพราะใช้งานมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ ซึ่งกองคลังไม่ได้ตั้ง
งบประมาณดังกล่าวไว้ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกอบกับมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอนงบประมาณได้ 
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  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖2 (โอนไป   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
83,9๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 

4 รายการ (กองคลัง) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด 
ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ (กองคลัง) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ (กองคลัง) 

    4.8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่        เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                                            (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562    
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ดังนี้ 

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 
  งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
  2.๑ ค่าตอบแทน 
  2.๑.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือไปตั้งจ่าย     
ดังรายการต่อไปนี้ 

  โอนเพิ่ม  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) ตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม ่
  3.1 ค่าครุภัณฑ์   
  3.1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1       

(18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง (ตามมาตรฐาน MDES)  
 ตั้งจ่ายตามบัญชีราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของงานบริหารทั่วไป ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 3 
ล าดับที่ 1 รายการที่ 1 

เหตุผล 

  เนื่องจากส านักปลัดเทศบาล ฝ่ายอ านวยการ ได้จัดซื้อเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 
498 56 0110 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาลในฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งในปัจจุบันเครื่องพิมพ์
ดังกล่าวมีสภาพช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยเกิดรอยหมึกเปื้อนบนเอกสารที่
สั่งพิมพ์ ตัวอักษรบริเวณขอบของเอกสารที่สั่งพิมพ์เลือนรางไม่ชัดเจน ถาดพิมพ์เอกสาร
ด้านหน้าช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ และใช้เวลาในการสั่งพิมพ์เอกสารนาน ท าให้การ
ปฏิบัติราชการของส านักปลัดเทศบาลเกิดความล่าช้า ไม่สะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน   ซึ่งหากซ่อมแซมจ าเป็นจะต้องใช้งบประมาณสูง ไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ที่มีราคาถูกลง และหากไม่จัดซื้อจะท าให้ไม่สามารถพิมพ์
เอกสารและงานราชการที่ได้รับมอบหมายได้ โดยต้องน าไปพิมพ์กับเครื่องพิมพ์อ่ืน 
ซึ่งมีข้อจ ากัด โดยจะต้องจัดหน้าเอกสารใหม่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องพิมพ์เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุด เพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
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  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไป   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง (ตามมาตรฐาน 
MDES) เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ         
งานบริหารทั่วไป ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 

1 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น       
มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือ
ครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมต ิ13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) 

    4.9 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า จ านวน 
4 เครื่อง (กองช่าง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่        เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                                            (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

------------------------ 
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 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 โอนลด 
 กองช่าง  
      แผนงานเคหะและชุมชน 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
 งบบุคลากร 
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
 ประเภท เงินเดือนพนักงาน โอนลด 720,000 บาท 

   รวมโอนลด 720,000 บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 720,000 บาท 
 กองช่าง  
      แผนงานเคหะและชุมชน 
      งานไฟฟ้าถนน   
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน  720,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า จ านวน ๔ เครื่อง เป็นท่อพญานาค  
สแตนเลส ขนาด ๑๐ นิ้ว งอฉาก ๒ เมตร มอเตอร์ ๒๐ HP ๓ เฟส พร้อมเดินสายเมน
ชุดควบคุม ท่อน้ าทิ้ง ขนาด ๑๐ นิ้ว ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า ๑๖,๖๖๐ ลิตร/นาที 
ประกอบพร้อมใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายได้  

 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็น 
ต้องใช้ในการสูบระบายน้ าเมื่อเกิดน้ าท่วม 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

 - เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 4 
หน้าที่ 1 ล าดับที่ 1 รายการที่ 1 
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เหตุผล 

  น้ าท่วมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดได้    
แต่สามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนที่อาจ
เกิดขึ้นได้ โดยมาตรการป้องกันความเสียหายและบริหารจัดการน้ าท่วมที่มีต่อ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการที่ทางเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบจุดที่น้ าท่วมบริเวณถนนที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือดูปริมาณของน้ าไหลเข้า - ออก
และประเมินสถานการณ์เมื่อเกิดภาวะน้ าท่วมเพ่ือรับมือได้ทันท่วงที ที่ผ่านมาเกิด  
น้ าท่วมหรือน้ าทะเลหนุนนั้น ทางเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้ท าการยืมเครื่องสูบน้ า
จากหน่วยงานส านักงานชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม, ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม และส านักงานทรัพยากรน้ าจังหวัด
สมุทรสงคราม มาใช้ในงาน ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานดังกล่าวได้น าเครื่องสูบน้ ากลับคืน
หมดแล้ว เพ่ือเป็นการป้องกันหรือรองรับเหตุการณ์น้ าท่วมหรือน้ าทะเลหนุนอย่าง
ฉับพลัน จึงจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการระบายน้ าป้องกัน
น้ าท่วมขังในพ้ืนที่บริเวณรอบตลาดแม่กลอง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

  ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 
ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่อง 

(กองช่าง) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด ประสงค์
จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

    เชิญท่าน ส.ท.นทีครับ 

นายนที  ชลธาร    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ เนื่องจาก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ได้ดูในแบบและผังการติดตั้งแล้ว ขอสอบถาม 2 ประเด็น ประเด็นแรก จุดติดตั้ง    

เป็นจุดติดตั้งถาวรและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือไม่ ประเด็นที่สอง ตามรายละเอียด
อุปกรณ์ทั้งหมดที่เสนอมาให้สภาฯ พิจารณา เมื่อประกอบและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
สามารถใช้งานไดท้ันทหีรือไม่  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ
ประธานสภาเทศบาล 
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตชี้แจงครับ กรณีจุดติดตั้ง เทศบาลจะติดตั้งตามจุดเดิมที่เคยยืม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เครื่องสูบน้ าของโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม ส าหรับเครื่องสูบน้ าที่จัดซื้อ 
นายกเทศมนตรี ในครั้งนี้ เทศบาลได้แก้ไขจากครั้งที่ผ่านมา โดยไม่ไดมี้การติดตั้งตัวเครื่อง แตเ่ป็นการ

ประกอบและสามารถเคลื่อนย้ายได้ สามารถน าไปใช้งานได้ทันที ซึ่งในญัตติต่อไป   
จะเป็นการขออนุมัติจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า และขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว 
ส าหรับในอนาคตที่จะท าเป็นสถานีสูบน้ าถาวร เทศบาลจะตั้ง ไว้ในเทศบัญญัติของ
ปีงบประมาณหน้าครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.นิยมครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิยม  สิงหาเจริญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอสอบถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องความยาวของท่อพญานาค ได้ก าหนดไว้ในแผนหรือไม่ เนื่องจากในบางครั้ง    

การเคลื่อนย้ายจุดติดตั้งที่มีระยะไกลกว่า จะเกิดปัญหาในการใช้งานขึ้นได้   

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตชี้แจงครับ เครื่องสูบน้ าดังกล่าวเป็นแบบท่อพญานาคสแตนเลส  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ขนาด 10 นิ้ว งอฉาก 2 เมตร จุดติดตั้งบริเวณท่าเรือแสงวณิช เป็นจุดที่ท่อติดกับล าน้ า 
นายกเทศมนตรี ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 1 เมตร เศษ ๆ โดยในอนาคตถ้าต้องน าไปใช้งานที่อ่ืน สามารถ

เพ่ิมความยาวท่อโดยใช้วัสดุเสริมหรือสั่งท าเพ่ิมได้ ซึ่งในการติดตั้งในบริเวณท่าเรือ
แสงวณิชหรือสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ความยาวของท่อเพียงพอต่อการใช้งานครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ในใบ  
เลขานุการสภาเทศบาล ประมาณราคา รายการที่ 1 ท่อสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว จ านวน 4 ท่อน 

คือ ตัวท่อที่ต่อจากเครื่องลงไปสู่แม่น้ า แต่ตัวท่อที่ดูดจากท่อระบายน้ าเข้าสู่เครื่อง      
ไม่ทราบว่าระบุไว้ในส่วนใดของรายการจัดซื้อตามใบประมาณราคาครับ

นายบุญรักษ์   เนื้อนุ่ม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ตัวท่อ  
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส  ที่ดูดจากท่อระบายน้ าเข้าสู่เครื่อง เพ่ือถ่ายลงสู่แม่น้ า อยู่ในรายการที่ 5 เป็นท่อ 

HDPE ครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  จากที่ดูรายละเอียดของมอเตอร์สูบน้ า เป็นระบบการใช้ไฟ 3 เฟส จึงเป็นห่วง 
เลขานุการสภาเทศบาล เรื่องความปลอดภัย เนื่องจากเป็นการห้อยสายมาเข้ากับตัวเครื่อง และม้วนเก็บ    

เมื่อไม่ได้ใช้งาน และขอให้ระมัดระวังเรื่องการลักทรัพย์ โดยเฉพาะสายไฟทองแดง 
เนื่องจากทราบข่าวกรณีลักทรัพย์อุปกรณ์การสูบน้ าอยู่บ่อยครั้ง และขอสอบถามกรณี
เมื่อมีการสร้างเขื่อนแล้ว จะต้องเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ าดังกล่าวไปไว้ในจุดใดครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตชี้แจงครับ ตามที่ผมได้ลงพ้ืนที่และพูดคุยกับทางโยธาธิการและ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ผังเมืองจังหวัด ซ่ึงทางโยธาฯ ได้ของบประมาณจากส่วนกลาง 90 ล้านบาท ซึ่ง ณ ปัจจุบัน 
นายกเทศมนตรี จะด าเนินการสร้างเขื่อนจากบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ถึงบริเวณ

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยใช้งบประมาณ 40 - 50 ล้านบาท โดยทางโยธาฯ จะท าท่อ
พร้อมเทลานให้ด้วย การสูบน้ าจะใช้วิธีเปิดจากท่อเดิม ซึ่งเทศบาลสามารถด าเนินการ
เปิดท่อหรือเจาะท่อเพ่ือสร้างสถานีสูบน้ าถาวรในบริเวณดังกล่าวได้ เนื่องจากมีท่อ
ขนาดยาวตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ าเข้ามาอยู่แล้ว จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ทราบว่าเครื่องสูบน้ าดังกล่าวยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ ไม่ได้มีการติดตั้งถาวร ดังนั้น 
ในอนาคตถ้าต้องการย้ายไปในบริเวณใดที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่ อ
เทศบาลกส็ามารถด าเนินการได้ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.นิยมครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิยม  สิงหาเจริญ  ผมได้ลงพ้ืนที่ไปส ารวจพร้อมกับท่านปลัดเทศบาลและสมาชกิสภาฯ หลายท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ถือเป็นข่าวดสี าหรับชาวแม่กลองที่ท่านปลัดเทศบาลได้ประสานเรื่องการของบประมาณ

จากส่วนกลางมาได้ 90 ล้านบาท โดยหลังจากสร้างเขื่อนแล้ว มีข่าวมาว่าท่านปลัดเทศบาล
จะบูรณาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของชาวแม่กลอง และต้องขอกราบขอบพระคุณ
ท่านเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารที่ให้ความกรุณาอย่างมากในการอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่บริเวณดังกล่าว และขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ได้ท าโครงการดังกล่าว       
ให้เป็นรูปเป็นร่าง คาดว่าในภายหน้าจะสมบูรณ์แบบ มีจุดชมวิวและมีรายได้จาก
การค้าขายมากข้ึน   

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าวหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล  (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่อง (กองช่าง) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมต ิ13 คน)   

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ าไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่อง (กองช่าง) 

    4.10 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 
1 เครื่อง (กองช่าง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่        เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                                            (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 โอนลด 
 กองช่าง  
      แผนงานเคหะและชุมชน 
      งานสวนสาธารณะ   
 งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โอนลด 200,000 บาท 

   รวมโอนลด 200,000 บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 200,000 บาท 
 กองช่าง  
      แผนงานเคหะและชุมชน 
      งานไฟฟ้าถนน   
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน  200,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า 
๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ ระบบ ๒๒ เควี พร้อมอุปกรณ ์ 

 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็น 
ต้องใช้เป็นอุปกรณ์หลักในระบบจ่ายไฟฟ้าไปยังเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบ
ระบายน้ าเมื่อน้ าท่วม 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
หน้าที่ 4 ล าดับที่ 2 รายการที่ 1 
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เหตุผล 

  ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จะด าเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า    
เพ่ือใช้ในการระบายน้ าป้องกันน้ าท่วมขังพ้ืนที่บริเวณรอบตลาดแม่กลอง การใช้
เครื่องสูบน้ านั้นจ าเป็นต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าควบคู่กันไป เพราะว่าหม้อแปลงไฟฟ้า
เป็นอุปกรณ์หลักในระบบส่งก าลังไฟฟ้า หรือระบบจ่ายไฟฟ้าไปยังเครื่องสูบน้ า  ให้มี
แรงดันท าให้เครื่องสูบน้ าสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องท าการ
จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ เครื่อง ติดตั้งบริเวณท้ายซอย    
เพชรสมุทร ๑,๒ เพ่ือรองรับเหตุการณ์น้ าท่วม หรือน้ าทะเลหนุนอย่างฉับพลัน และ
รับมือได้ทันท่วงท ี

  ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพ่ือสภา
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔    
ข้อ ๒๗  ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 

(กองช่าง) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด ประสงค์
จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อหม้อ
แปลงไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง (กองช่าง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ผมขอพักการประชุม และให้เริ่มประชุมในเวลา 13.30 น.  
ประธานสภาเทศบาล 

พักประชุม เวลา 12.00 น. 

 



5 
 

เริ่มประชุม    เวลา 13.30 น. 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตามระเบียบวาระ ต่อไป 

    4.11 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน                 
2 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่        เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                                            (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เพ่ิมเติมรายการค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน      
1 รายการ เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อม
ให้บริการประชาชน แล้วนั้น 

เหตุผล 

  เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพช ารุดทรุดโทรม เพ่ือให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อขอรับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข และเพ่ือให้การปฏิบัติงาน         
มีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองสมุทรสงครามจึงขอเสนอ สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) รายละเอียด ดังนี้ 

 (1) โอนลด (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวนทั้งสิ้น   42,0๐๐  บาท 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
 ค่าใช้สอย 
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 - ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้      17,800,0๐๐   บาท 
   โอนลด    00,042,0๐๐   บาท 
  รวมโอนลด เป็นเงิน   42,0๐๐   บาท 

 (2) โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวนทั้งสิ้น  42,0๐๐   บาท 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     แผนงานสาธารณสุข 
 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง เป็นเงิน   42,0๐๐   บาท 
  ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ เครื่อง  
   รวมโอนเพิ่ม (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)   เป็นเงิน   42,0๐๐   บาท 

   รายละเอียดดังนี้ 
   1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑8,๐๐๐ บีทียู 

จ านวน 2 เครื่องเป็นเงิน 42,0๐๐ บาท คุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

 ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  และมีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้บริการ
ประชาชน ของศูนย์บริการสาธารณสุข และเพ่ือทดแทนเครื่องปรับอากาศเครื่องเดิม
ที่มีอายุการใช้งานมานาน 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
หน้าที่ 5 รายการที่ 1 

   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โอนไป   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑8,๐๐๐ บีทียู  จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน  
๔๒,๐๐๐ บาท เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหมใ่ห้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น     
มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

    เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอสอบถาม 
เลขานุการสภาเทศบาล ว่าเครื่องปรับอากาศชุดดังกล่าวจัดซื้อไปทดแทน ณ ศูนย์แห่งใดครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล  

นางดรุณ ี เมธีวรเวช   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ เครื่อง 
ผอ.กองสาธารณสุข  ปรับอากาศชุดดังกล่าวจะน าไปทดแทน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ตั้งอยู่  
และสิ่งแวดล้อม   บริเวณโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ ซึ่งมีเครื่องเดิมอยู่ 2 เครื่อง โดยได้รับการ

สนับสนุนจากโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 
จากโครงการหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีสภาพช ารุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน จึงขอ
อนุมัติจัดซื้อเพ่ือทดแทนของเดิมค่ะ   

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.นิยมครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิยม  สิงหาเจริญ  ขออนุญาตสอบถามว่า ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลยังเปิดท าการ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกวันหรือไม่ มีผู้ใช้บริการเยอะหรือไม่ และมีแพทย์จากโรงพยาบาลมาประจ าที่ศูนย์ฯ 

ตลอดต่อเนื่องหรือไม่ครับ 

นางดรุณ ี เมธีวรเวช   ศูนย์ฯ ดังกล่าวเปิดบริการใน 2 ลักษณะ คือ รักษาพยาบาลประชาชนทั่วไป  
ผอ.กองสาธารณสุข  และมีการเยี่ยมบ้าน โดยมีประชาชนมารับบริการทุกวัน อย่างน้อย 20 - 30 ราย ต่อวัน 
และสิ่งแวดล้อม    ส่วนในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีจะเปิดให้บริการตรวจรักษาฟันให้กับนักเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทั้ง 5 โรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน  
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ส าหรับในวันพุธและวันศุกร์จะเปิดให้บริการประชาชนทั่วไป
รวมทั้งพนักงานของเทศบาลด้วยค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าวหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล  (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   
โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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    4.12 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 
14 ตัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่        เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                                            (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เพ่ิมเติมรายการค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน      
1 รายการ เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน แล้วนั้น 

เหตุผล 

  เนื่องจากเก้าอ้ีนั่งท างานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอายุการใช้งาน
มานาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดีและมี  
ความพร้อม เทศบาลเมืองสมุทรสงครามจึงขอเสนอสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) รายละเอียด ดังนี้ 

 (1) โอนลด (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวนทั้งสิ้น   35,0๐๐  บาท 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
 ค่าใช้สอย 
 - ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้      17,800,0๐๐   บาท 
   โอนลด    00,035,0๐๐   บาท 
  รวมโอนลด เป็นเงิน   35,0๐๐   บาท 
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 (2) โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวนทั้งสิ้น  35,0๐๐   บาท 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 - ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 14 ตัว เป็นเงิน   35,0๐๐   บาท 
   รวมโอนเพิ่ม (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  เป็นเงิน   35,0๐๐   บาท 

   รายละเอียดดังนี้ 
   1. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 14 ตัว เป็นเงิน 35,000 บาท โดยมี

คุณลักษณะดังนี้ เป็นเก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงกลาง มีโช้ค ปรับสูง-ต่ าได้ ขาโครเมี่ยม 
 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความ

จ าเป็น ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และเพ่ือทดแทนของเดิมท่ีมีอายุการใช้งานมานาน  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 

หน้าที่ 5 รายการที่ ๒ 

   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โอนไป   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 
๑๔ ตัว เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พิจารณาอนุมัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 14 ตัว 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น     
มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

   (ไม่มี) 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน 
ประธานสภาเทศบาล เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 14 ตัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมือครับ 
   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่ง
ท างาน จ านวน 14 ตัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

    4.13 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่        เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                                            (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เพ่ิมเติมรายการค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 
๒ รายการ เพ่ือจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อม
ให้บริการประชาชน แล้วนั้น 

เหตุผล 

  เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ   
ในการต่อใบอนุญาต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองสมุทรสงครามจึงขอเสนอ 
สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายละเอียด ดังนี้ 

 (1) โอนลด (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวนทั้งสิ้น   17,7๐๐  บาท 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
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 งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
 ค่าใช้สอย 
 - ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้      17,800,0๐๐   บาท 
   โอนลด    00,017,7๐๐   บาท 
  รวมโอนลด เป็นเงิน   17,7๐๐   บาท 

 (2) โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวนทั้งสิ้น  17,7๐๐   บาท 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน เป็นเงิน 17,๐๐๐ บาท 
  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑9 นิ้ว) จ านวน ๑ เครื่อง 
 - อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  เป็นเงิน 00,7๐๐ บาท 
   รวมโอนเพิ่ม (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)     เป็นเงิน  17,70๐ บาท 

   รายละเอียดดังนี้ 
   1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด   

ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,0๐๐ บาท คุณลักษณะของ
ครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และรองรับการปฏิบัติงาน      
ที่เพ่ิมมากข้ึน 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
หน้าที่ 5 รายการที่ 1   

   2. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7๐๐ บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ 
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล        
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และรองรับการปฏิบัติงาน      
ที่เพ่ิมมากข้ึน 
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 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
หน้าที่ 5 รายการที่ 2 

   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  256๒ (โอนไป   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน 
1 เครื่อง และอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน   
1 เครื่อง รวม ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,700 บาท เพ่ือสภาเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 

2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา  
ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   
โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมต ิ13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

    4.14 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดท ากรงขังสัตว์ จ านวน 2 รายการ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่        เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                                            (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เพ่ิมเติมรายการค่าครุภัณฑ์อ่ืน จ านวน 2 รายการ 
เพ่ือจัดท าเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน แล้วนั้น 

เหตุผล 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า   
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ท าหมันสุนัขและแมว
จรจัดในพ้ืนที่เขตเทศบาล ซึ่งในการด าเนินงานดังกล่าว ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม   
จึงขอเสนอสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายละเอียด ดังนี้ 

 (1) โอนลด (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวนทั้งสิ้น   30,76๐  บาท 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
 ค่าใช้สอย 
 - ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้      17,800,0๐๐   บาท 
   โอนลด    00,030,76๐   บาท 
  รวมโอนลด เป็นเงิน   30,76๐   บาท 

 (2) โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวนทั้งสิ้น  30,76๐   บาท 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑอ่ื์น 
 - ค่าจัดท ากรงขังสัตว์ ขนาดไม่น้อยกว่า เป็นเงิน 16,8๐๐ บาท 
  ๖๗x๙๗x๗๐ เซนติเมตร จ านวน 4 กรง 
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 - ค่าจัดท ากรงขังสัตว์ ขนาดไม่น้อยกว่า   เป็นเงิน 13,96๐ บาท 
  ๑๐๐x๑๒๐x๑๐๐ เซนติเมตร จ านวน ๒ กรง 
   รวมโอนเพิ่ม (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)     เป็นเงิน  30,76๐ บาท 

   รายละเอียดดังนี้ 
   1. ค่าจัดท ากรงขังสัตว์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๗x๙๗x๗๐ เซนติเมตร จ านวน   

๔ กรง เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
    (๑) โครงสร้างเหล็กกาวาไนท์ ตาข่ายถักตา ๑.๕x๑.๕ นิ้ว ลวดเบอร์ ๑๐ 

พ้ืนกรง เป็นพ้ืนตะแกรงสานตา ๖ หุน x ๖ หุน ลวดเบอร์ ๑๐ ประตูเปิด ๒ บาน 
ด้านหน้า ๑ บาน และด้านบน ๑ บาน มีล้อ ขนาด ๔ นิ้ว 

 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความ
จ าเป็น ต้องใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด  

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
หน้าที่ 6 รายการที่ 1 

   2. ค่าจัดท ากรงขังสัตว์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐x๑๒๐x๑๐๐ เซนติเมตร 
จ านวน ๒ กรง เป็นเงิน ๑๓,๙๖๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้   

    (๑) โครงสร้างเหล็กแป๊บกาวาไนท์ ตาข่ายถักตา ๑.๕x๑.๕ นิ้ว ลวดเบอร์ ๑๐ 
พ้ืนกรงเป็นพ้ืนสแลค ๔ แผ่น (ถอดล้างท าความสะอาดได้) ประตูเปิด ๑ บาน  
ชิ้นส่วนถอดประกอบได ้มีล้อ ขนาด ๔ นิ้ว  

 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความ
จ าเป็น ต้องใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัด  

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
หน้าที่ 6 รายการที่ 2 

   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โอนไป   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เพ่ือจัดท าครุภัณฑ์อ่ืน รายการค่าจัดท ากรงขังสัตว์ ขนาด   
ไม่น้อยกว่า ๖๗x๙๗x๗๐ เซนติเมตร  จ านวน ๔ กรง และค่าจัดท ากรงขังสัตว์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐x๑๒๐x๑๐๐ เซนติเมตร จ านวน ๒ กรง รวม ๒ รายการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๓๐,๗๖๐ บาท เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พิจารณาอนุมัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดท ากรงขังสัตว์ จ านวน 2 รายการ 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น     
มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

    เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอสอบถาม 
เลขานุการสภาเทศบาล ว่าตามแผนได้ตั้งงบประมาณไว้ 14,000 บาท เหตุใดจึงไม่ตรงกับในญัตติที่เสนอมา 

จ านวน 13,960 บาท  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ผอ.กองวิชาการฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล  

นางนงนุช  พิกุลขาว   ขออนุญาตชี้แจงค่ะ ตามแผนได้ตั้งงบประมาณไว้ 14,000 บาท ซึ่งเป็นการ 
ผอ.กองวิชาการ   ประมาณการราคา โดยสามารถจัดซื้อในราคาที่ต่ ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนได้ค่ะ 
และแผนงาน         

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.นิยมครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิยม  สิงหาเจริญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอสอบถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล  กรณีกรง 2 แบบ ขนาดไม่เท่ากัน ผมเข้าใจถูกหรือไม่ว่ากรงขนาดเล็ก 4 กรง ใช้ส าหรับ

เคลื่อนย้ายสัตว์ และกรงขนาดใหญ่ 2 กรง ใช้ส าหรับขังสัตว์ไว้ที่ศูนย์ฯ ครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล  

นางดรุณ ี เมธีวรเวช   ขออนุญาตชี้แจงค่ะ กรงขนาดใหญ่ใช้ส าหรับขังสัตว์ที่เทศบาลจับมาแล้วต้องขัง 
ผอ.กองสาธารณสุข  เพ่ือดูอาการ ซึ่งมีขนาดใหญ่เพ่ือเป็นการจัดสวัสดิภาพให้สัตว์ ส าหรับกรงขนาดเล็ก 
และสิ่งแวดล้อม   เหมาะส าหรับการเคลื่อนย้ายหรือการตั้งรอ เช่น ทางวัดประทุมคณาวาสได้ขอยืมกรง

ขังสัตว์ของเทศบาลไว้ เพ่ือรอจับสัตว์มาท าหมัน เนื่องจากสัตว์บางตัวจับยาก และ    
ในวันนี้เทศบาลมีเหตุต้องไปจับสุนัขจรจัดบริเวณซอยเอกชัย 2 และมีคนดูแลอยู่   
โดยจะให้สัตวแพทย์ท าหมันให้ ซึ่งก็จะน ากรงจากวัดประทุมคณาวาส เคลื่อนย้ายไป
ทีซ่อยเอกชัย 2 ค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.ฉัฐณัฐครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวฉัฐณัฐ  ศิธรกุล  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอสอบถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ว่าตามท่ีไดข้ออนุมัติจัดซื้อเนื่องจากมีกรงขังสัตว์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานใช่หรือไม่  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล  
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นางดรุณ ี เมธีวรเวช   ขออนุญาตชี้แจงค่ะ ในปีที่ผ่านมาเทศบาลมีกรงขังสัตว์ ขนาดใหญ่ 2 กรง และ  
ผอ.กองสาธารณสุข   ขนาดเล็ก 4 กรง โดยมีขนาดเท่ากับกรงที่ได้ขออนุมัติจัดซื้อในครั้งนี้ และมีราคาเท่าเดิม 
และสิ่งแวดล้อม    ซ่ึงในปัจจุบันจ านวนกรงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการออกหน่วย

เพ่ือท าหมันให้สัตว์ จะต้องขอยืมกรงจากส านักงานปศุสัตว์ ซึ่งมีขนาดใหญ่และมี
น้ าหนักมาก อีกทั้งมีสภาพทรุดโทรม ซึ่งกรงขนาดเล็กที่ขออนุมัติจัดซื้อจะมีน้ าหนักเบา 
เหมาะส าหรับการเคลื่อนย้ายค่ะ    

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย เพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าวหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล  (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าจัดท ากรงขังสัตว์ จ านวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดท ากรงขังสัตว์ 
จ านวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

    4.15 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 
1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                    ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่         เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
นายกเทศมนตรี                                         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนี้  

ข้อความเดิม 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองสวัสดิการสังคม ได้แก่ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ด า ชนิด 
Network แบบที่ 2 (33 หน้า / นาที) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท 
คุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

  ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) 
หน้าที่ 38 ล าดับ 1  

ข้อความใหม่ 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ

กองสวัสดิการสังคม ได้แก่ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ด า ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หน้า / นาที) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท 
คุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
หน้าที่ 38 ล าดับ 1 

เหตุผล 

   ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และได้ด าเนินการเสนอให้คณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสงคราม
พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
และพิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้    
แต่เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ซึ่ง
ได้มีการเปลี่ยนแปลงราคา และคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในแต่ละประเภทใหม่  
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 ซึ่งท าให้ราคาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท มีราคาลดลงหรือเพ่ิมขึ้น และคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
ในงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในส่วนของกองสวัสดิการสังคม     
ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ด า ชนิด 
Network แบบที่ 2 (33 หน้า / นาที) จ านวน 1 เครื่อง แต่เนื่องจากคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 29 ซึ่งก าหนดว่า การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง      
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  

1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น        
มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้  

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โปรดยก
มือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) 

    4.16 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสมของเทศบาล เพื่อจ่ายเบี้ยความพิการ
ตามที่ได้รับการจัดสรร เพื่อด าเนินการโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม 
(กองคลัง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่               เรื่อง  ขออนุมัติใช้เงินสะสมของเทศบาล เพ่ือจ่ายเบี้ยความพิการ 
นายกเทศมนตรี   ตามที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือด าเนินการโครงการสนับสนุน 

การเสริมสร้างสวสัดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม 

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสม
ของเทศบาล เพ่ือจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือด าเนินการโครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม ต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติใช้เงินสะสมของเทศบาล เพ่ือจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับการจัดสรร 
เพ่ือด าเนินการโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม จ านวน 107 ราย รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 622,400 บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
๑๓๖๕๔ - ๑๓๗๒๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม แก่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามหากแต่ระยะเวลา
ดังกล่าวใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยความพิการได้ทัน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และท าให้เงินที่ได้รับการจัดสรรตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลฯ 
เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ รวมทั้งเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดสรรเงินจ านวนดังกล่าวของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามในการใช้
เงินสะสมของเทศบาล จ านวน ๖๒๒,๔๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
จ่ายค่าเบี้ยความพิการดังกล่าว  

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณไว้
ในกรณีตกเป็นเงินสะสมในข้อ ๔ ดังนี้ “กรณีไม่ได้ประมาณการรายรับไว้และไม่สามารถ
ตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้ทันเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
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 เงินที่ได้รับการจัดสรรจะตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการ
ตามที่ได้รับจัดสรรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ประกอบกับค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗” ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๐๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑     
เงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม   

  เทศบาลได้ท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามในฐานะผู้รับ
มอบอ านาจจากปลัดกระทรวงมหาดไทย และอนุมัติให้เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน ๖๒๒,๔๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
เพ่ือจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือด าเนินการโครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ิมเติม โดยเบิกจ่ายเงินค้างจ่ายข้ามปีงบประมาณได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๕๖ 
และ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
แจ้งตามหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๒๓.๔/๒๑๐๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ เทศบาลเมืองสมุทรสงครามมีสถานะการคลังที่มั่นคง และมีเงินสะสมของ
เทศบาลเพียงพอที่จะจ่ายได้ตามระเบียบฯ ซึ่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เทศบาล
มีเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้จ านวน ๑๑๕,๗๑๕,๘๓๒.๐๘ บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้าน
เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสองบาทแปดสตางค์)   

  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเพ่ือจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับ
การจัดสรรเพ่ือด าเนินการโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่       
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม จ านวน ๑๐๗ ราย  
เป็นเงิน ๖๒๒,๔๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   

  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสมของเทศบาล เพ่ือจ่ายเบี้ย  
ประธานสภาเทศบาล  ความพิการตามที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือด าเนินการโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
   สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
   เพ่ิมเติม (กองคลัง) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด 
   ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้ ใช้

เงินสะสมของเทศบาล เพ่ือจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือด าเนินการ
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ พิการหรือทุพพลภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (กองคลัง) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้ ใช้เงินสะสมของเทศบาล       
เพ่ือจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือด าเนินการโครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เพ่ิมเติม (กองคลัง) 

    4.17 ญัตติ เรื่ อง ขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน (โพเดี้ยมไม้) จ านวน 4 ตัว (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่        เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                                            (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน (โพเดี้ยมไม้) จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท รวมเป็น 22,000 บาท 
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 
  งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
  1.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 22,000 บาท 
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  โอนเพิ่ม  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) โอนตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม ่
  3.1 ค่าครุภัณฑ์   
  3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (โพเดี้ยมไม้) จ านวน 22,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดี้ยมไม้ จ านวน 4 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1. โพเดี้ยมไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 60 x 110 เซนติเมตร จ านวน 4 ตัว 

ราคาตัวละ 5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท 
 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจ าเป็น 

ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 9 

ล าดับที่ 1 รายการที่ 1 

เหตุผล 

  เนื่องจากโพเดี้ยมไม้ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของส านักปลัดเทศบาลที่ใช้อยู่  
ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับมีสภาพช ารุดและเก่ามาก 
ส านักปลัดเทศบาลจึงมีความจ าเป็นที่จะซื้อโพเดี้ยมไม้ เพ่ือไว้ประจ าห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จ านวน 1 ตัว ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
(ด้านหลัง) จ านวน 1 ตัว และใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ในกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ส าหรับการกล่าวรายงานหรือใช้ในงานพิธี                       
เพ่ือใช้กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ ที่จัดนอกสถานที่ จ านวน 2 ตัว ดังนั้นจึงมี     
ความจ าเป็น ที่จะต้องซื้อโพเดี้ยมไม้เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุดรวมทั้งสิ้นจ านวน 4 ตัว 

  ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน (โพเดี้ยมไม้) จ านวน 22,0๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพ่ือสภา
เทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 
ซึ่งก าหนดว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (โพเดี้ยมไม้) 

จ านวน 4 ตัว (ส านักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น  
มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (โพเดี้ยมไม้) จ านวน 4 ตัว (ส านักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมต ิ13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน (โพเดี้ยมไม้) จ านวน 4 ตัว (ส านักปลัดเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอีก  
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครับ ขอเชิญเสนอได้ครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.อมรรัตน์ครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวอมรรัตน์  กลิ่นจิ๋ว  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาฯ เขต 3 และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอสอบถามกรณี

โครงการปรับปรุงสะพานข้ามล ากระโดง ซอยศาลเจ้าอาม้า ซึ่งสภาฯ ได้ผ่านงบประมาณ
ไปแล้ว ขณะนี้ด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้วคะ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กรณี  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าว เทศบาลได้จัดซื้อจัดจ้างโดยประกวดราคาไปครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง 
นายกเทศมนตรี มายื่นเสนอราคา เมื่อไม่มีผู้มาเสนอราคา จะต้องประกวดราคาใหม่อีกครั้งหนึ่ง       

แต่เนื่องจากการประกวดราคาในครั้งต่อไป ตามระเบียบจะต้องมีการปรับปรุง     
ราคากลางใหม่ ขณะนี้ทางกองช่างได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการอนุมัติ  
ซึ่งผมจะอนุมัติในวันนี้ และพรุ่งนี้จะด าเนินการประกาศราคากลางได้ หลั งจาก
ประกาศราคากลางแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเสนอให้กองคลังเพ่ือท าการประกวดราคาต่อไป 
ในส่วนของรายละเอียด ผมขอให้ ผอ.กองคลังได้ชี้แจงขั้นตอนด าเนินการให้ที่ประชุม
ทราบครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ผอ.กองคลังครับ
ประธานสภาเทศบาล 
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นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ในกรณี 
ผู้อ านวยการกองคลัง ดังกล่าวได้มีผู้สนใจเข้ามาซื้อแบบ แต่ไม่มีการยื่นข้อเสนอ ซึ่งผู้มาซื้อแบบเป็นผู้รับเหมา

ท้องถิ่น จ านวน 2 ราย จึงได้สอบถามเหตุผลที่ไม่ยื่นเสนอราคา ซึ่งผู้รับเหมาราย    
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางน้อยสถาปัตย์ ให้ค าตอบว่า เนื่องจากทางผู้รับเหมาได้ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบบริเวณหน้างาน พบว่าอยู่ใกล้บ้านเรือนของประชาชน ท าให้เข้า -ออก
ล าบาก เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และส าหรับผู้รับเหมาอีกหนึ่งราย ให้ค าตอบว่า 
การด าเนินโครงการดังกล่าว จะมีราคาวัสดุที่เพ่ิมขึ้น สถานที่ก่อสร้างฝั่งหนึ่งติดกับ
แนวตอกเข็ม อาจท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน การก่อสร้างทางเบี่ยงเป็น
บริเวณที่มีการเข้า-ออกล าบาก รวมทั้งมีเสาไฟฟ้าแรงสูงและท่อประปาขนาดใหญ่
ขวางอยู่ จึงเป็นอุปสรรคหน้างานที่ผู้รับเหมาไม่ยื่นเสนอราคา ในส่วนของเทศบาล   
จะด าเนินการ e-Bidding เหมือนเดิม คือ เริ่มต้นกระบวนการใหม่ ซึ่งใช้เวลาพอสมควร 
แต่ถ้าไม่ด าเนินการแก้ไขเรื่องหน้างานดังกล่าว คาดว่าจะมีปัญหาอุปสรรคต่อไป 
เนื่องจากผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าหน้างานได้ง่าย ๆ ซึ่งราคาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ตัดสินใจของผู้รับเหมา โดยมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควรในการแก้ไขอุปสรรคหน้างาน 
ขณะนี้ทางกองช่างยังไม่ได้ส่งเรื่องราคามาให้ทางกองคลัง แต่ทางกองคลังได้ส่งข้อมูล
ของผู้รับเหมาท้องถิ่นดังกล่าวให้ทางกองช่างทราบแล้ว ซึ่งต้องปรับปรุงและแก้ไข
อุปสรรคต่อไปค่ะ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักดคิรับ
ประธานสภาเทศบาล 
นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามกรณีสนามฟุตซอล โรงเรียนวัดใหญ่ (ราชพงษ์) ซึ่งได้เบิกเงินและส่งมอบงาน

เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้าน เด็กและเยาวชน ต้องการใช้สนามเพ่ือออกก าลังกาย          
แต่ไม่สามารถเข้าไปใช้สนามได้ เนื่องจากเทศบาลยังไม่ได้มอบให้กับทางโรงเรียน     
ใช่หรือไม่ ซึ่งเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว ไม่ทราบว่าติดขัดขั้นตอนใดอยู่ครับ 
และผมขอสอบถามอีกเรื่อง กรณีด าเนินการซ่อมฟุตบาทบริเวณหน้าโรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ซ่ึงในแบบต้องด าเนินการทุบเป็นระยะทาง 506 ตารางเมตร 
ปรากฏว่าด าเนินการทุบไป 60 ตารางเมตร ไม่ทราบว่าได้หักเงินในส่วนที่ไม่ได้ด าเนินการ
แล้วหรือไม่ เนื่องจากจะเป็นความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งสภาฯ เป็นผู้อนุมัติ ไป 
และต้องตรวจสอบ พร้อมรับผิดชอบตามกฎหมายด้วย ทุกโครงการที่ผ่านสภาฯ ไป 
สมาชิกสภาฯ จะต้องลงไปตรวจสอบ โดยเฉพาะโครงการดังกล่าวซึ่งอยู่ในบริเวณ   
กลางตลาด ยังมีปัญหาเกิดขึ้นได้ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน รก.ผอ.กองการศึกษาครับ
ประธานสภาเทศบาล

นางอพิมพร  แก้วสว่าง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ปัจจุบัน 
รก.ผอ.กองการศึกษา สนามฟุตซอลของเทศบาล ได้เปิดให้ชุมชนในเขตและนอกเขตได้ใช้งานแล้ว ตั้งแต่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และทางโรงเรียนวัดใหญ่ (ราชพงษ์) ได้เรียกชุมชนในละแวก
โรงเรียนมาท าการตกลงกัน ในเรื่องของเงื่อนไขและเวลาในการใช้สนามแล้วค่ะ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักดคิรับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ ขอขอบคุณทางเทศบาลครับ ผมจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ เขต 1 ไปประชาสัมพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล ให้เด็กและชาวบ้านทราบต่อไป ส าหรับเงื่อนไขและรายละเอียดก็ให้ไปตกลงกับผู้ดูแล 

เนื่องจากจะต้องมีค่าบ ารุงรักษา ขอบคุณครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  กรณีด าเนินการซ่อมฟุตบาทบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะชี้แจงครบั 
    เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กรณี  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าว ผมได้น าเรียนในที่ประชุมสภาฯ คราวที่ผ่านมาว่า จะต้องด าเนินการทุบ

ทั้งหมด  
นายกเทศมนตรี 506 ตารางเมตร แต่ด าเนินทุบไป 60 ตารางเมตร ซึ่งทางเทศบาลได้ให้ทางกองช่าง

ลงพ้ืนไปส ารวจ โดยทางกองช่างต้องไปด าเนินการตัดเนื้องานและจ านวนเงินให้ถูกต้อง 
โดยมีทางเลือก 2 ทาง คือ ให้ผู้รับจ้างด าเนินการให้ครบ 506 ตารางเมตร หรือ    
เมื่อด าเนินการเพียง 60 ตารางเมตร ให้ตัดเงินในส่วนที่ไม่ได้ด าเนินการออก          
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประชุมแล้วทราบว่าทางผู้รับจ้างเสนอยินยอมให้ตัดเงินในส่วน
ที่ไม่ได้ด าเนินการออก โดยทางกองช่างได้ค านวณและตัดเงินในส่วนดังกล่าวแล้ว  
ต้องขอขอบคุณท่าน ส.ท.กิตติศักดิ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่คอยช่วยกันตรวจสอบ
และดูแลผลประโยชน์ของทางเทศบาล ผมเห็นว่ามันเป็นความถูกต้องที่ทางเทศบาล
ต้องรักษาไว้ เนื่องจากเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นภาษีของพ่ีน้องประชาชน จ านวนเงิน
ต้องเป็นไปตามปริมาณงาน ขอบคุณครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.นิยมครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิยม  สิงหาเจริญ   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอสอบถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล กรณีโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดบริเวณ อบต.ลาดใหญ่ ได้ด าเนินการไปถึง

ขั้นตอนใดแล้วครับ สืบเนื่องจากผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าถูกสุนัขบริเวณแยก  
แสงไทยกัด ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีเด็กซ้อนท้ายมาด้วยจนเกือบประสบ
อุบัติเหตุ ซึ่งผมได้สอบถามหาเจ้าของสุนัข ปรากฏว่าเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ แต่จะมี   
ผู้ใจบุญน าอาหารมาให้ ซึ่งแม่ผมก็เคยถูกสุนัขกัด เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาไป     
หลายหมื่นบาท ไม่มีใครรับผิดชอบ โดยผมเห็นว่าถ้าโครงการดังกล่าวด าเนินการ    
แล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาสุนัขจรจัดในเขตต่าง ๆ ได้ แล้วถ้าต่อไปจะมี       
ผู้ใจบุญเข้าไปให้อาหารก็ยินดี อีกกรณีหนึ่งผมได้รับร้องเรียนจากพ่อค้า-แม่ค้า       
ในตลาดผลไม้ บริเวณถนนประสิทธิ์พัฒนาว่าต้องการให้ทางเทศบาลด าเนินการ     
เปิดฝาท่อระบายน้ าบริเวณหน้าตลาด เนื่องจากบริษัทที่ด าเนินการน าสายไฟลงดิน 
ได้กวาดเศษปูนลงในท่อระบายน้ า ซึ่งผมเห็นว่าเทศบาลควรไปเปิดท่อดังกล่าว      
เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป โดยผู้ร้องแจ้งขอให้ด าเนินการในช่วงเวลา
กลางคืน เนื่องจากช่วงเวลาเช้า-เย็นจะมีการค้าขายกัน ผมขอสอบถาม 2 เรื่อง
ดังกล่าวครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล  

นางดรุณ ี เมธีวรเวช   ในกรณีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปเมื่อปีงบประมาณ  
ผอ.กองสาธารณสุข  พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ กองสาธารณสุขฯ ได้กันเงินเพ่ือด าเนินการ 
และสิ่งแวดล้อม   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเบื้องต้นได้น าเรียนปรึกษาท่านปลัดเทศบาล    

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ซึ่งมีข้อชี้แนะในหลายประเด็น โดยต่อมาทางกระทรวง 
มหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ก าหนดรายละเอียดในเรื่องของสิ่งต่าง ๆ 
ที่ทางท้องถิ่นจะท าได้ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการด าเนินการเกี่ยวกับสุนัขและ
การสร้างศูนย์พักพิง ณ วันนี้ได้ประสานกับทางกองช่างเบื้องต้นว่า เทศบาลจะต้อง
เดินหน้าต่อในเรื่องการปรับปรุงหรือเขียนแบบให้สมบูรณ์ขึ้น และประมาณราคา      
ที่เป็นปัจจุบัน แต่อยู่ในวงเงินเดิม โดยจะด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กรณี  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่ ดังกล่าว เป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ที่เทศบาลจะต้องมองให้รอบด้าน ผมเห็นด้วยเนื่องจาก 
นายกเทศมนตรี เป็นโครงการที่เทศบาลได้จัดท าไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ให้ทางกองช่างปรับเปลี่ยน

ราคากลางที่เป็นปัจจุบัน แต่สิ่งหนึ่งที่เทศบาลจะลืมไม่ได้ คือ เรื่องสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ผมได้ลงพ้ืนที่ ไปสอบถามประชาชนบริเวณ
ดังกล่าว พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยินยอมให้ด าเนินการก่อสร้าง เนื่องจากกลัว
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง-ปลาของประชาชน
ในพ้ืนที่ ซึ่งถ้าเทศบาลด าเนินการก่อสร้างจะเกิดข้อร้องเรียนจากชาวบ้านได ้ซึ่งก่อนที่
จะด าเนินการ ทางเทศบาลควรจะศึกษาหาข้อมูลเพ่ือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับ
ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพบริเวณดังกล่าว ส าหรับ อปท. อ่ืน ๆ เท่าท่ีผมได้รับทราบมา
จะต้องมีการประชาคมเพ่ือสอบถามปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งเชิญส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค
มาเพ่ือพิจารณาแบบแปลนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี 
เพ่ือเทศบาลจะได้จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย และเพ่ือให้เทศบาลด าเนินการได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในภายหลัง
จึงขออนุญาตให้สภาฯ ร่วมกันพิจารณาและแจ้งแนวทางการด าเนินการครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.สุวัฒน์ครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอสอบถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล กรณีโครงการภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ การก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ า     

การจัดซื้อเครื่องออกก าลัง การติดตั้งกล้องวงจรปิด และการปลูกต้นไม้ ได้ด าเนินการ
ไปถึงขั้นตอนใดแล้วครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 



27 
 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กรณี  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่ การก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ า การจัดซื้อเครื่องออกก าลัง และการติดตั้งกล้องวงจรปิด  
นายกเทศมนตรี อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง ซึ่งกรณีห้องน้ า เทศบาลได้ประกาศหาผู้รับจ้างไปแล้ว  

หนึ่งครั้ง แต่ไม่มีผู้รับจ้างมาเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างเป็นครั้งที่สอง 
ในส่วนของเครื่องออกก าลังกาย นอกจากเทศบาลได้จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายใหม่
ตามเทศบัญญัติแล้ว เทศบาลจะด าเนินการซ่อมแซมเครื่องออกก าลังกายเดิมด้วย 
ส าหรับกรณีท่อระบายน้ า ทางเทศบาลได้ตระหนักถึงปัญหาของท่อระบายน้ าใน
บริเวณตลาด ซึ่งเคยมีการอุดตันจนเกิดน้ าเน่าเสียบนพื้นผิวจราจร ปัจจุบันรถดูดโคลน
ของเทศบาลก็มีสภาพช ารุด ไม่สามารถด าเนินการได้ เทศบาลจึงมีความจ าเป็นในการ
จ้างผู้รับจ้างไปด าเนินการดูดโคลน แต่มีหลายจุดยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากผมก าลัง
พิจารณาการใช้งบประมาณของเทศบาลเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมตามเนื้องานที่
ได้ผลประโยชน์อย่างแท้จริง และรอดูว่ารถดูดโคลนของทางเทศบาลจะสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ ซึ่งหากรถดูดโคลนของเทศบาลไม่สามารถใช้งานได้ และเทศบาล
มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการดูดท าความสะอาดท่อในส่วนอ่ืน ๆ เทศบาลพร้อม
ที่จะด าเนินการให้ครับ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยกันเสนอความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชน ทางเทศบาลยินดีที่จะแก้ไขปัญหาให้ครับ ในส่วนของกรณีต้นไม้
ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา ทางเทศบาลโดยกองช่างและ    
งานป้องกันได้สับเปลี่ยนไปรดน้ าต้นไม้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประจ า    
โดยเทศบาลจะต้องเตรียมความพร้อมของรถดับเพลิงไว้บางส่วน กรณีหากเกิด เหตุ
อัคคีภัยขึ้น ในส่วนของต้นไม้บางต้นอาจจะมีความเสียหายบ้าง ผมได้แจ้งให้ทางกองช่าง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อด าเนินการแก้ไขแล้ว ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.สุวัฒน์ครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กรณี 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ผมสอบถาม เป็นกรณีต้นไม้ที่ปลูกใหม่และมีการเดินท่อน้ าหยดไว้ทุก ๆ ต้น ซึ่งในช่วง

ฤดูร้อนท่อน้ าหยดจะต้องด าเนินการอยู่ตลอด แต่ไม่ทราบว่าต้นไม้ตายเพราะเหตุใดครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตชี้แจงครับ เนื่องจากเทศบาลเคยจัดซื้อถังสแตนเลสแล้วเกิดปัญหา  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ถังสแตนเลสมีสภาพช ารุด และอยู่ระหว่างที่ท่านสมาชิกสภาฯ ให้มีการตรวจสอบว่า 
นายกเทศมนตรี เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือไม่ ซึ่งผมได้ให้งานนิติการตรวจสอบ ผลปรากฏว่า 

ถังมีสภาพช ารุดมาก่อนที่จะครบสัญญา โดยทางผู้รับจ้างได้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว    
หนึ่งครั้ง และมีการรั่วอีกหนึ่งครั้งในจุดอ่ืนของถัง ซึ่งเทศบาลได้สอบถามไปยังผู้รับจ้าง
และได้มีหนังสือจากผู้ผลิตแจ้งว่า ถังชนิดดังกล่าวไม่เหมาะกับการเก็บกักน้ าบาดาล 
ซ่ึงจะท าให้เกิดการกัดกร่อนโดยเฉพาะช่วงรอยต่อของถัง และทางกองช่างได้เสนอให้
ด าเนินการซ่อมปรับปรุง ซึ่งเทศบาลได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ 
และเมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ระบบการจ่ายน้ าเพ่ือรดน้ าต้นไม้ก็จะสามารถใช้งานได้ 
โดยเกิดความล่าช้าเนื่องจากมีการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ
ก็ได้ให้รถบรรทุกน้ าไปด าเนินการรดน้ าก่อน ในกรณทีีม่ีต้นไม้ตาย เทศบาลจะหาต้นไม้
มาทดแทนครับ  
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.สุวัฒน์ครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา   ขอสอบถามอีกกรณีครับ เนื่องจากได้รับการสอบถามจากประชาชนที่อาศัยอยู่ 
สมาชิกสภาเทศบาล บริเวณตึกทางเข้าเมือง เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถนนเอกชัยได้มีการ

ตกแต่งต้นไม้สวยงาม แต่บริเวณถนนทางเข้าเมืองของเทศบาล ต้นไม้มีสภาพทรุดโทรม
และยืนต้นตาย ซึ่งผมทราบว่ามีการมารดน้ าต้นไม้ทุกวัน แต่ดินบริเวณดังกล่าว        
น้ าไม่สามารถซึมลงไปได้ โดยรดน้ าได้เฉพาะบริเวณผิวดิน เทศบาลมีผู้รับผิดชอบงาน
ดังกล่าวหรือไม่ เหตุใดจึงปล่อยให้ต้นไม้ยืนต้นตาย ขอสอบถามว่าเทศบาลจะด าเนินการ
อย่างไรต่อไป เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักดคิรับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  กรณี 
สมาชิกสภาเทศบาล ต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนได้มีข้อร้องเรียนมานาน ผมขอให้เชิญผู้ที่รับผิดชอบงาน

ดังกล่าวมาตอบในที่ประชุม จะได้รับทราบข้อเท็จจริง ส าหรับกรณีถังสแตนเลส     
ซึ่งในแบบที่กองช่างชี้แจงว่า ถังสแตนเลสไม่เหมาะกับการเก็บกักน้ าบาดาล กองช่าง
ให้เหตุผลแบบนี้มาได้อย่างไร เพราะถ้าถังสแตนเลสใส่น้ าเค็มก็ต้องไม่รั่ว ซึ่งผมได้
ร้องเรียนมาก่อนที่จะหมดสัญญาด้วย กองช่างต้องไปหาเหตุผลใหม่ที่เหมาะสม
มากกว่านี้ ถ้าให้เหตุผลว่าวัสดุสแตนเลสเป็นแบบคุณภาพต่ า ไม่ได้มาตรฐาน สภาฯ 
ยังพอรับฟังได้ครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตชี้แจงครับ ต้องเรียนให้ทุกท่านทราบว่าผมเพ่ิงได้มาปฏิบัติหน้าที่  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลเมืองสมุทรสงครามเพียงระยะเวลา 7 เดือน จึงไม่ทราบว่าโครงการดังกล่าว 
นายกเทศมนตรี ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เมื่อใด และผมไม่ทราบว่าใครเป็นผู้อนุมัติให้ใช้ถังสแตนเลส 

แต่เมื่อทราบถึงจุดบกพร่อง จึงได้ให้มีการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งทางกองช่างได้แจ้งให้ผู้
รับจ้างเป็นผู้ชี้แจง โดยผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารค ายืนยันจากผู้ผลิตให้เทศบาลทราบ 
ส าหรับรายละเอียดขอให้ทางกองช่างเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน รก.ผอ.กองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  กรณีดังกล่าวผมต้องขอไปตรวจสอบข้อมูลก่อน เนื่องจากผมเพ่ิงได้รับต าแหน่ง 
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง โดยผมจะประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักดคิรับ
ประธานสภาเทศบาล 
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นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ไม่ต้อง 
สมาชิกสภาเทศบาล ไปตรวจสอบข้อมูลหรอกครับ ผมทราบว่าไม่เกี่ยวกับท่านปลัดเทศบาลและท่าน รก.

ผู้อ านวยการกองช่าง แต่กรณีที่ผู้รับเหมาแจ้งว่า ถังสแตนเลสไม่สามารถเก็บกัก      
น้ าบาดาลได้ เจ้าหน้าที่กองช่างต้องแย้งกลับไปว่าถังสแตนเลสต้องเก็บกักน้ าบาดาลได้ 
เหตุใดจึงไม่แย้งกลับไป เป็นไปได้หรือครับที่ถังสแตนเลสจะเก็บกักน้ าบาลไม่ได้ 
เจ้าหน้าที่กองช่างต้องแจ้งให้ผู้รับเหมารับผิดชอบโดยการเปลี่ยนถังให้ ซึ่งปัจจุบัน
หมดสัญญาไปแล้ว โดยผมก็ได้อภิปรายไว้ก่อนที่จะหมดสัญญาด้วย เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานกันแบบนี้แล้วจะด าเนินการทันได้อย่างไร เงินมัดจ าก็คืนไปแล้ว ถ้าผมน า
เรื่องดังกล่าวไปร้อง ส านักงาน ป.ป.ช. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเดือดร้อน ซึ่งผมก็
ไม่อยากท า ผมเข้าใจว่าท่านปลัดเทศบาลและท่านรองปลัดเทศบาลเพ่ิงมารับต าแหน่ง 
ท่าน รก.ผู้อ านวยการกองช่าง ก็เป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชา ผมก็ถือว่าเรื่องมันจบไปแล้ว 
ไม่ได้ต้องการอะไร เพียงแต่ฟังเหตุผลแล้วผมรู้สึกรับไม่ได้เท่านั้น และกรณีต้นไม้
บริเวณถนนทางเข้าเมือง ผมขอให้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวมาชี้แจงครับ        
ท่านสมาชิกสภาฯ จะได้สบายใจ เนื่องจากมีข้อร้องเรียนมาเยอะจริง ๆ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  สามารถเชิญเจ้าหน้าที่มาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบได้หรือไม่ครับ
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่าน รก.ผอ.กองช่างครับ 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ขออนุญาตชี้แจงครับ ปัจจุบันทางกองช่างไม่มีคนงานดูแลทั้งภายในสวนเฉลิม 
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง พระเกียรติฯ และบริเวณเกาะกลางถนนทางเข้าเมืองแล้วครับ ซึ่งเทศบาลเคยด าเนินการ

จัดจ้าง แต่ไม่มีผู้รับจ้าง โดยผมได้ให้คนงานฝ่ายโยธาดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ครึ่งวัน 
และให้ฝ่ายช่างสุขาภิบาลน ารถบรรทุกน้ าไปรดต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนทางเข้าเมือง 
ซึ่งเมื่อหญ้าบริเวณดังกล่าวเริ่มยาว ผมจะให้คนงานฝ่ายโยธาด าเนินการตัดหญ้าแทนครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ในมุมมองของผม งานบางประเภทจ าเป็นต้องใช้คนที่มีความรู้ ฝ่ายโยธาอาจจะ 
ประธานสภาเทศบาล ไม่มีความรู้ในการดูแลสวน ในหลายประเด็นผมตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดหลายโครงการ

ของเทศบาลจึงไม่มีผู้รับเหมามารับงาน บางครั้งท าให้โครงการบางโครงการเสียโอกาส 
และประชาชนซึ่งไม่ทราบข้อมูลก็ต่อว่าสมาชิกสภาฯ ผมขอฝากทางข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากอะไร มีหลายโครงการที่ท่านสมาชิก
สภาฯ ติดตาม เนื่องจากยังไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งได้ค าตอบว่าไม่มีผู้รับเหมามารับงาน 

    เชิญท่าน ส.ท.นิยมครับ 

นายนิยม  สิงหาเจริญ   ขออนุญาตอภิปรายต่อจากท่าน ส.ท.สุวัฒน์ครับ กรณีต้นไม้ตั้งแต่บริเวณแยก 
สมาชิกสภาเทศบาล ป้อมต ารวจถึงบริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย เทศบาลสามารถให้ทางกองช่างไปด าเนินการ

ปรับปรุงได้หรือไม่ เช่น ปรับปรุงโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล    
โดยขุดดินเก่าออก และลงดินใส่ปุ๋ยใหม่ บริเวณดังกล่าวจะได้ชุ่มชื่นขึ้น ซึ่งใกล้เข้าสู่
ช่วงฤดูฝนแล้ว ถ้าด าเนินการผ่านโครงการอาจจะใช้เวลานาน โดยถ้าใช้งบปรับปรุง
บางส่วนจะท าให้ด าเนินการได้เร็วขึ้นหรือไม่ ผมขอค าแนะน าด้วยครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กรณี  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าว เทศบาลได้หาแนวทางแก้ไขอยู่ ซ่ึงทางกองช่างเคยเสนอขออนุมัติจ้างเหมาคน 
นายกเทศมนตรี  จ านวน 6 คน เพ่ือดูแลภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 4 คน และดูแลบริเวณ

เกาะกลางถนนทางเข้าเมือง จ านวน 2 คน แต่ไม่สามารถอนุมัติได้เนื่องจากไม่ถูกต้อง
ทางด้านการจ้าง ซึ่งผมได้ปรึกษากับท่าน ผอ.กองคลังแล้ว โดยจะด าเนินการจ้างเหมา
คนที่มีอาชีพโดยตรง จากบริษัทที่ดูแลเรื่องการจัดสวน ซึ่งอยู่ระหว่างการค านวณว่า
เทศบาลควรจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างไรให้ถูกต้อง กรณีการให้คนงานฝ่ายโยธา    
ไปท าสวน ก็ท าได้เพียงการรดน้ า โดยอาจไม่มีความรู้ว่าต้นไม้บางชนิดต้องดูแล
อย่างไร ซ่ึงภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลยังมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ เพียงแต่ว่า
จะดูแลได้มากน้อยแค่ไหน เนื่องจากสวนเฉลิมพระเกียรติฯ มีพ้ืนที่ค่อนข้างเยอะ    
แต่แนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง เทศบาลก็จะจ้างเป็นระบบโดยให้บริษัทหรือผู้ที่มีหน้าที่
โดยตรงดูแล ส าหรับการลงต้นไม้ชนิดใด อย่างไร เมื่อค านวณเป็นราคาแล้วจะด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไปครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.สุวัฒน์ครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอสอบถาม  
สมาชิกสภาเทศบาล อีกเรื่องครับ กรณกีารน าสายไฟลงดินของผู้รับจ้าง มีการเดินสายไฟผ่านท่อระบายน้ า

ซึ่งไปขวางการระบายน้ า และตามที่เทศบาลได้ลงพ้ืนที่ไปล้างท่อระบายน้ า เมื่อฉีดน้ า
ล้างท าความสะอาดก็พบว่า มีสายไฟห้อยลงมาบริเวณท่อระบายน้ า ผมอยากให้ท่าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ก าชับทางกองช่างผ่านไปถึงผู้รับเหมา
ด้วยว่า กรณีดังกล่าวเป็นความมักง่ายเกินไป ถนนบางเส้นมีสายไฟโผล่ขึ้นมา        
อาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน ซึ่งถ้าท่อระบายน้ าภายในตลาดทั้งหมดด าเนินการ   
โดยสะเพร่าเช่นกรณีดังกล่าว ในภายหน้าการระบายน้ าของเทศบาลจะเกิดปัญหาขึ้น
อย่างแน่นอนครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมและ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ท่าน ส.ท.สุวัฒน์ ก็มีความเห็นเหมือนกันครับ เนื่องจากตามที่เทศบาลได้ด าเนินการ 
นายกเทศมนตรี จ้างสูบท่อระบายน้ า ก็ได้เห็นถึงปัญหา ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะการน าสายไฟลงดิน โดยมีการ

ระบายน้ าเสียผ่านท่อระบายน้ าต่าง ๆ มาจากทุกมุม ซึ่งเข้าใจดีว่าทุกคนมีความจ าเป็น 
ในกรณีสายไฟ เทศบาลได้แจ้งทางกองช่างแล้ว โดยให้ประสานกับผู้รับเหมาเพ่ือหา
วิธีการแก้ไข ผมน้อมรับข้อเสนอเพ่ือไปแจ้งให้ผู้รับเหมาด าเนินการต่อไปครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล      

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ไม่ทราบว่า 
เลขานุการสภาเทศบาล กองสาธารณสุขฯ ได้ด าเนินการส ารวจหรือไม่ ว่าร้านค้าบริเวณตลาดมีการติดตั้ง      

ถังดักไขมันหรือไม่ และจะด าเนินการให้ร้านค้าแก้ไขเมื่อใดและอย่างไรครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล  
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นางดรุณ ี เมธีวรเวช   ขออนุญาตชี้แจงค่ะ ร้านค้าที่ประกอบกิจการต่าง ๆ บริเวณถนนเกษมสุขุม    
ผอ.กองสาธารณสุข   จะประกอบด้วยร้านค้าหลายประเภท ซึ่งมีปัญหาในส่วนของร้านจ าหน่ายอาหาร 
และสิ่งแวดล้อม      ในส่วนที่ไม่ได้เป็นอาคารพาณิชย์ และเป็นที่ของการรถไฟฯ จะไม่มีการขออนุญาตตั้งแต่

ขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร เนื่องจากไม่สามารถก่อสร้างภายในเขตของการรถไฟฯ ได้ 
โดยเป็นปัญหามานานมากแล้ว ซึ่งไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมา การปรับปรุงท าเป็นร้านค้าต่าง ๆ  
ไม่มีเลขที่ทั้งหมด และไม่ได้ขออนุญาตปรับโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นส้วมสาธารณะ 
หรืออาหารตามสั่ง โดยมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอาคารพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบ
กิจการด้านอาหาร ปัจจุบันกองสาธารณสุขฯ ไม่ได้ด าเนินการเริ่มต้นในการส ารวจ  
แต่เมื่อเจอปัญหาการปล่อยของเสียลงในท่อระบายน้ าโดยตรงโดยไม่ผ่านการบ าบัด
ในบางร้าน กองสาธารณสุขฯ ได้เข้าไปแก้ไขโดยให้ค าแนะน า และให้ติดตั้งระบบ    
ถังดักไขมัน ซึ่งร้านค้าก็ด าเนินการ แต่ไม่ค่อยใช้งานระบบถังดักไขมัน และปล่อย  
ของเสียลงท่อระบายน้ าโดยตรง กองสาธารณสุขฯ จึงได้ปรึกษากันในส่วนของเจ้าหน้าที่ 
โดยท่านปลัดเทศบาลได้ให้ข้อแนะน าว่าจะด าเนินการทางด้านกฎหมายใดได้บ้าง 
ปัจจุบันเทศบาลจึงใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเรื่องของ      
การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ทุกร้านในบริเวณ
ดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการกับทางเทศบาล เทศบาลจึงต้องเริ่มต้นจาก
การให้ผู้ประกอบการมาขออนุญาตให้ถูกต้อง แล้วเทศบาลจึงลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ร้านค้า เพ่ือควบคุมให้มีการบ าบัดของเสียก่อนทิ้งลงท่อระบายน้ า เทศบาลจึงเข้าไป
ด าเนินการตามกฎหมายได้ ส าหรับพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตปลูกสร้าง เทศบาล    
ให้ผู้ประกอบการน าสัญญาเช่าที่ท ากับการรถไฟฯ มายื่นแทน เป็นแนวทางที่กอง
สาธารณสุขฯ จะด าเนินการต่อไปค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.นทคีรับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายนที  ชลธาร   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ตามที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายมาทั้งหมด เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 

ซึ่งสภาฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ผ่านสภาฯ ไปหลายเรื่อง ทั้งหมดที่อภิปรายยังไม่มี       
เรื่องใหม่เลยนะครับ และย้อนหลังไป 2-3 ปี ท่านปลัดเทศบาลต้องสานต่อและเร่งรัด
ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป เนื่องจากสภาฯ รอมานานมากแล้ว เพ่ือความผาสุขของ
พ่ีน้องประชาชน สิ่งเหล่านี้คือการท างานของเทศบาล การน าโครงการพร้อมแบบ   
เข้าสภาฯ เพ่ือให้สภาฯ อนุมัติ จะต้องสมบูรณ์ ถูกต้องหรือไม่ เมื่อผ่านการพิจารณา
จากสภาฯ เรียบร้อยแล้ว ต้องสามารถด าเนินการต่อไปได้ทันที แต่เหตุ ใดสิ่งที่สภาฯ 
อนุมัติผ่านไป จึงไม่มีการด าเนินการต่อ ในส่วนนี้ต้องมีค าตอบให้กับสภาฯ เนื่องจาก
พ่ีน้องประชาชนสัมผัสกับสมาชิกสภาฯ โดยตรง อาจจะไม่ได้สัมผัสกับข้าราชการประจ า 
สมาชิกสภาฯ อยู่ในพ้ืนที่ ต้องตอบค าถาม ซึ่งรับปากพ่ีน้องประชาชนมาแล้ว น าเข้า
สภาฯ และอนุมัติผ่านแล้ว เหตุใดจึงไม่มีการด าเนินการ สมาชิกสภาฯ เจอพ่ีน้อง
ประชาชนทุกวัน เปลี่ยนหน้ากันถามทุกวัน อีกโครงการหนึ่งที่ผมรู้สึกเป็นห่วง 
เนื่องจากอนุมัติผ่านไปแล้วเช่นกัน ปรับปรุงแบบเรียบร้อย คือ กรณีเสาธงโรงเรียน
เทศบาลวัดป้อมแก้ว (โรงเรียนอัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ผมคาดว่า 3 เดือน ที่ผ่านมา      
ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน ควรจะก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีวี่แวว
แต่อย่างใด ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอธิบายให้สภาฯ ทราบ เทศบาลต้องมีค าตอบให้
ผู้ปกครองและนักเรียนซึ่งเป็นผู้สอบถามมาครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน รก.ผอ.กองการศึกษาครับ
ประธานสภาเทศบาล

นางอพิมพร  แก้วสว่าง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ เทศบาล 
รก.ผอ.กองการศึกษา ได้ยกเลิกโครงการเดิมดังกล่าวแล้ว และขอน าเข้าที่ประชุมสภาฯ อีกครั้ง ซึ่งมีการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ โดยกองการศึกษาจะน าเข้าที่ประชุมในครั้งนี้ แต่ด าเนินการ
ไม่ทันจริง ๆ ซึ่งกองการศึกษาได้จัดท าญัตติและโอนเงินงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยจะน าเข้าท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือขออนุมัติในคราวต่อไปค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล      

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมก าลัง 
เลขานุการสภาเทศบาล พิจารณาค าตอบของ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ว่ากรณีที่มีการทิ้งของเสียลงท่อระบายน้ า

โดยตรง ผิดหรือไม่ผิด หน่วยงานใดต้องรับผิดชอบ และเทศบาลจะด าเนินการ       
ได้อย่างไร ซึ่งหากผู้ประกอบการกระท าผิด เทศบาลสามารถให้ผู้ประกอบการ
ด าเนินการติดตั้งและแก้ไขได้ทันทีใช่หรือไม่ โดยไม่ต้องรอให้ผู้ประกอบการมา       
ขออนุญาต ผมเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญที่ควรเร่งรัดด าเนินการแก้ไข เนื่องจากท าให้   
ท่อระบายน้ าอุดตันเร็ว ซึ่งคราบไขมันสีขาวส่วนใหญ่เกิดจากการปรุงอาหาร ส าหรับ
กรณีรถดูดโคลนของเทศบาล ไม่ทราบว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ ที่เทศบาลจะด าเนินการ
ส ารวจเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมครั้งใหญ่ ซึ่งหากซ่อมแซมเป็นบางส่วนเพ่ือใช้งาน
ชั่วคราว ไม่นานก็ช ารุดอีก ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ควรลงพ้ืนที่
ส ารวจและพิจารณาว่าควรจะด าเนินการซ่อมแซมอย่างไรครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน รก.ผอ.กองช่างครับ
ประธานสภาเทศบาล   

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ขออนุญาตชี้แจงครับ ผมได้เรียกช่างมาตรวจสอบสภาพรถดูดโคลนเรียบร้อยแล้ว  
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง ขั้นตอนต่อไปทางช่างจะเสนอราคาให้เทศบาลทราบ ซึ่งผมจะเสนอท่านนายกเทศมนตรี

ต่อไป โดยการแซ่มแซมรถดูโคลนในครั้งนี้จะด าเนินการซ่อมแซมทั้งคันครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักดคิรับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ ขออนุญาตสอบถาม 2 เรื่องครับ กลุ่มสตรีได้ฝากผมมาสอบถามความคืบหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล กรณีการไปศึกษาดูงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการน าเข้าแผนและรอการอนุมัติครับ และ   

อีกหนึ่งเรื่อง ผมเห็นรถของเทศบาลไปฉีดล้างท าความสะอาดบริเวณอ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จึงขอสอบถามว่าทางอ าเภอเมืองฯ ได้ขอความร่วมมือ หรือจ้างเทศบาล
ไปด าเนินการฉีดล้างท าความสะอาดครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กรณี 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ การไปศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี ท่าน ผอ.กองสวัสดิการฯ ได้เสนอโครงการ และผม 
นายกเทศมนตรี ไดอ้นุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดวัน เวลา พร้อมเดินทางแล้ว ไม่ต้องห่วงครับ สิ่งใด

ที่เป็นประโยชน์ของทุกท่าน ผมไม่ปิดกั้นแน่นอน ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เรียนกับ
ตัวแทนต่าง ๆ ว่าโครงการต่าง ๆ อนุมัติพร้อมก าหนดวัน เวลาเดินทางเรียบร้อยครับ
ส าหรับกรณีการน ารถเทศบาลไปฉีดล้างท าความสะอาดบริเวณอ าเภอเมืองฯ ซึ่ งมี     
ผู้ขอความร่วมมือมาเป็นจ านวนมาก เทศบาลจะอ านวยความสะดวกให้เท่าที่สามารถ
ท าได้ แต่กรณีที่มีการรับจ้างหรือไม่ ผมไม่ทราบข้อมูล ขอให้ทางตัวแทนของส านัก
ปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กรณี  
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ดังกล่าว ไม่ได้เป็นการไปฉีดล้างท าความสะอาดพ้ืนที่ตลาดนัด แต่เนื่องจากได้มี

หนังสืออ าเภอเมืองสมุทรสงคราม แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ที่มี
รถดับเพลิงไปทดสอบเครื่องมือเครื่องใช้ โดยผลัดเวรกันระหว่างเทศบาลเมืองฯ อบต.
บางแก้ว และเทศบาลต าบลบางจะเกร็ง โดยด าเนินการทุกวันพุธครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.นิยมครับ 
ประธานสภาเทศบาล      

นายนิยม  สิงหาเจริญ   ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล กรณีสืบเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก 
สมาชิกสภาเทศบาล งานป้องกันฯ โดยหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล น ารถดับเพลิงไปช่วยฉีดล้างท าความ

สะอาดสิ่งปฏิกูล ณ ซอยบางประเกร็ง 2 บริเวณใต้สะพานยาว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ      
ซึ่งชาวบ้านได้น าน้ าดื่ม-ขนมมาบริการตามสภาพ จึงได้ฝากขอบคุณมา ณ ที่นี้ และ      
อีกเรื่องหนึ่ง ขอฝากงานนิติการว่าระเบียบการใช้สวนเฉลิมพระเกียรติฯ มีเวลา   
เปิด-ปิดหรือไม่ ซึ่งเคยมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น และมีสิ่งของได้รับความเสียหายด้วย 
ขอให้ปิดประกาศไว้ล่วงหน้า ว่าเปิด-ปิดเวลาใด และมีข้อควรปฏิบัติอย่างไร เพ่ือป้องกัน
เหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.ฉัฐณัฐครับ
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวฉัฐณัฐ  ศิธรกุล  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  กรณี 
สมาชิกสภาเทศบาล  รถดูดโคลน ถ้าหากด าเนินการซ่อมแซมแล้วยังมีสภาพช ารุด อีก ก็ควรด าเนินการ

จัดซื้อใหม่ค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนบระเบียบฯ ดังกล่าว

ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ศึกษาระเบียบฯ ดังกล่าว      
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องครับ และผมขอสอบถามอีกหนึ่ งเรื่อง 
เนื่องจากมีประชาชนได้สอบถามมาว่า กรณีการน าสายไฟลงดินของเทศบาล เหตุใด
จึงด าเนินการล่าช้า โดยมีการน าเสาไฟออกไปเกือบทั้งหมดแล้ว ท าให้ในเวลา
กลางคืนไม่มีไฟส่องสว่าง ไม่ทราบว่าจะด าเนินการติดต้ังได้เมื่อใดครับ 
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นายบุญรักษ์   เนื้อนุ่ม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทาง 
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส  ผู้รับจ้างได้ท าหนังสือแจ้งว่า ทางการไฟฟ้าฯ ยังด าเนินการรื้อเสาไฟไม่ครบทั้งหมด 

ซึ่งเทศบาลได้ท าหนังสือทวงถาม 2-3 ครั้ง รวมทั้งได้ประสานเป็นการส่วนตัว      
เพ่ือเร่งรัดให้รีบด าเนินการถอนเสาไฟออกครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอให้รีบด าเนินการด้วยครับ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งปัจจุบัน 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลได้ตกเป็นจ าเลยสังคม แม้กระท่ังในเรื่องของพ้ืนผิวจราจร 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ
ประธานสภาเทศบาล      

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ด้วยผม  
เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมด้วย ท่าน ส.ท.นที และท่าน ส.ท.วนิดา ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรม

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า     
ซึ่งในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 จะมีการบรรยายโดยเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. 
และในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 จะมีการบรรยายเกี่ยวกับ สตง. ซึ่งถ้าท่าน ผอ.กอง 
ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบ สตง. สามารถฝากค าถามไว้ได้ครับ ผมและท่าน
สมาชิกสภาฯ ที่เข้ารับการอบรมจะสอบถามข้อมูลมาให้ครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ        มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล     ขอเชิญเสนอได้ครับ 
       (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มีในวันนี้สภาเทศบาลได้ประชุมมาครบทุกวาระการประชุมแล้ว                      

ผมขอขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล 
ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม       
ที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณครับ และขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม                    เวลา ๑5.38 น. 

  (ลงชื่อ)         ผู้จดบันทึกการประชุม 
 (นายชานนท์  ธนุรเวท) 

นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

  (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นางสาวดวงรัตน์  แก้วนิลกุล) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

  (ลงชื่อ)        เลขานุการสภาเทศบาล 
(นายมนตรี  จอมผา) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
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  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งนี้  คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว 

  (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางวนิดา  สุริยะวรรณากูล) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางเยาวภา  สุขเสวตร์) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายฐกฤต  ยมะสมิต) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2      
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖2 ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่
         

 
 
     (ลงชื่อ) 

(นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

 
 
 
 


