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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม  
 1. นางสาวฉัฐณัฐ ศิธรกุล สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 
 2. นายโฆษิต เครือวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล    ลาป่วย 
 3. นายสมคิด หยกสกุล สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายมาโนช   ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
 2. นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 3. นางนงนุช พิกุลขาว ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 4. นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 5. นางดรุณี เมธีวรเวช  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 6. นายอนิรุทย์           ตันติภัณฑรักษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 7. นางอพิมพร  แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
    รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 8. นายชาตรี ธูปผุดผ่อง หัวหน้าฝ่ายโยธา  
     รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง 
 9.   นายวสันต์ ปรีดานันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 
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 10. นายสิริชัย มะเวชะ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว 
 11. นายอารีย์ เมฆขุนทด ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 12. นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 ๑3. นางสาวลาวรรณ หยกสกุล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 ๑4. นางสาวธันยรัตน์      ทองเอ้ือ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
 15. นางสาวนงลักษณ์ ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 16. นางสมใจ พันพัว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๑7. นายสกลเขต ปฐวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 18. นางสาวนุศรา ตันติภัณฑรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 19. นางสุทธดา หงอกพิลัย นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 
 20. นายบุญรักษ์ เนื้อนุ่ม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 21. นายชานนท์ ธนุรเวท นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 22. นายปรินทร พรามสุภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 23. นายนพัฒน์ ธนาภรณ์วิริยะกุล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒4. นายอนุสรณ์ กุลทนาวงษ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 25. นายขจร  นิ่มโพธิ์ทัย ผู้สื่อข่าว เอสพีเอส เคเบิลทีวี 
 26. นายนพพร บุญทนาวงศ ์ ผู้สื่อข่าว เอสพีเอส เคเบิลทีวี 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
  - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล    

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าห้องประชุม 
  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล บูชาพระรัตนตรัย  
  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้
ประธานสภาเทศบาล เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งมี
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกครบองค์ประชุม โดยในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลลา จ านวน 3 คน ดังนี้ 
  1. นางสาวฉัฐณัฐ  ศิธรกุล    สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 
  2. นายโฆษิต  เครือวรรณ์   สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 
  3. นายสมคิด  หยกสกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย  
  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 
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นายมนตรี  จอมผา  ประกาศสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล สมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 

  ด้วยสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีก าหนด 30 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

                  (ลงชื่อ)   นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ 
(นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ท่ีประชุมรับทราบ) 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ประจ าปี พ.ศ. 25๖2 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ
ประธานสภาเทศบาล เป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในส่วนใด
ประธานสภาเทศบาล หน้าใด ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
  ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควร

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 25๖2 
โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 25๖2 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 รายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์      รายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565), 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี      การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
นายกเทศมนตรี       และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที ่1 

ต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 

 ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565), แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 1) และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 1 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลได้ร่วมกันพิจารณาจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) และร่างการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) ฉบับที่ 1 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/๒๕62 เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม ๒๕62 และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ในการประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) และร่างการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับที่ 1 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖2 
รวมทั้งที่ประชุมประชาคมชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ในการประชุมประชาคมชุมชน 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และที่ประชุมประชาคมเมืองได้ร่วมกันพิจารณาและ
มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ในการประชุมประชาคมเมือง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 และนายกเทศมนตรีได้อนุมัติ
พร้อมทั้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562, 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) และการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 
แล้วนั้น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

  (ท่ีประชุมรับทราบ) 
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 5.2 การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภาเทศบาล วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ค าแถลงงบประมาณ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
นายกเทศมนตรี 
 เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จะได้เสนอร่าง    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามอีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทุกท่าน รับทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานการณ์คลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม มีสถานะการเงิน งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ดังนี้ 
    1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 447,888,881.80 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม 258,003,379.99  บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม 115,875,870.23  บาท 
    1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   
     จ านวน 3 โครงการ   รวม  001,371,900.00  บาท 
    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
     จ านวน 21 โครงการ  รวม 023,493,200.00  บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง  000,000,000.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562) 
  (1) รายรับจริง จ านวน 304,721,889.21 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร 016,452,999.04  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 007,230,184.01  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 008,706,266.29  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 000,000,000.00  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 000,051,450.50  บาท 
   หมวดรายได้จากทุน 000,023,710.00  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร 097,728,670.37  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 174,528,609.00  บาท 
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  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 033,577,707.10  บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน  212,949,394.60  บาท   
   งบกลาง 044,496,777.50 บาท 
   งบบุคลากร 090,878,030.35 บาท 
   งบด าเนินการ 064,433,806.75 บาท 
   งบลงทุน 002,170,780.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น 000,000,000.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน 010,970,000.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
    033,539,659.23 บาท 
  (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 010,246,553.36 บาท 

 3. งบเฉพาะการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) 
  3.1 ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริง 006,857,792.08 บาท  
   รายจ่ายจริง  001,909,855.07 บาท  
   กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ  
   - เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน 030,000,000.00 บาท 
   - เงินกู้ ก.ส.ท.  - บาท 

- เงินกู้ ก.บ.ท.  - บาท 
- เงินกู้ ธ.ก.ส. 025,000,000.00 บาท 

   ก าไรสุทธิ ปี 2561 005,103,610.20 บาท 
   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562    
     005,639,885.52 บาท 
   ทรัพย์จ าน า 068,090,100.00 บาท 

 4. การประมาณการรายรับและรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖3      
  ประมาณ การไว้ดังนี้ 
  4.1 ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 343,189,400 บาท  
   ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ของเทศบาล)  
     326,649,400  บาท 
    หมวดภาษีอากร 009,320,000.00 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 005,409,000.00 บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 008,040,800.00 บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 001,200,000.00 บาท 
    หมวดรายได้หมวดเบ็ดเตล็ด 000,030,200.00 บาท 
    หมวดรายได้จากทุน 000,0๕0,000.00 บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร 103,750,000.00 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 198,849,400.00 บาท 
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   ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
      016,540,000  บาท 
     ดอกเบี้ยรับจ าน า 009,000,000.00 บาท 
     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 000,030,000.00 บาท 
     ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด 001,000,000.00 บาท 
     รายได้เบ็ดเตล็ด 000,010,000.00 บาท 
     เงินบ าเหน็จรางวัล ๒๐% 00๑,3๐๐,๐๐๐.00 บาท 
     เงินบูรณะท้องถิ่น 30% 001,950,000.00 บาท 
     เงินสมทบทุนหมุนเวียน 5๐% 00๓,25๐,๐๐๐.00 บาท 
  4.2 ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิน 340,707,000.00 บาท 
   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป (งบเทศบาล) 326,626,500.00 บาท 
     งบกลาง 065,067,200.00 บาท 
     งบบุคลากร 137,197,700.00 บาท 
     งบด าเนินการ 107,638,600.00 บาท 
     งบลงทุน 005,567,000.00 บาท 
     งบรายจ่ายอื่น 000,300,000.00 บาท 
     งบเงินอุดหนุน 010,856,000.00 บาท 
  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล   14,080,500.00 บาท 
     งบกลาง 002,500,000.00 บาท 
     งบบุคลากร 002,๖20,000.00 บาท 
     งบด าเนินการ 002,335,000.00 บาท 
     งบลงทุน 000,055,500.00 บาท 
     งบรายจ่ายอื่น 006,570,000.00 บาท 

   ดังนั้นด้วยค าแถลงงบประมาณดังกล่าวข้างต้น กระผมจึงขอเสนอบันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

 งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  ยอดรวม 340,707,000.00 บาท 
 แยกเป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ในส่วนของเทศบาล)  
         เป็นเงิน 326,626,500.00 บาท 
 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล เป็นเงิน 014,080,500.00 บาท 

 แยกรายละเอียดตามด้านและแผนงานได้ ดังนี้ 

 ด้านบริหารทั่วไป 
 (๑) แผนงานบริหารทั่วไป   ยอดรวม   039,422,900.00 บาท  
 (๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม     008,621,100.00 บาท 
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 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 (๑)  แผนงานการศึกษา  ยอดรวม 146,203,200.00 บาท 
 (๒)  แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม 030,617,600.00 บาท 
 (๓)  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม 023,449,000.00 บาท 
 (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม 005,893,000.00 บาท 
 (๕) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 002,680,000.00  บาท 
 (6)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 004,672,500.00  บาท 

 ด้านการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
 (๑) แผนงานงบกลาง  ยอดรวม 065,067,200.00 บาท 

 ด้านเศรษฐกิจ 
 (๑) แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม 014,080,500.00 บาท 

เหตุผล 

  ด้วยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการจัดท าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน   
ตามนโยบายที่ได้วางไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม มาตรา ๖๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑3) 
พ.ศ. ๒๕52 ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ จึงเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 มาเพ่ือสภาเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ดังมีรายละเอียดตามเอกสารงบประมาณ 
ซึ่งได้น าเสนอท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ทราบแล้ว 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ให้ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล ได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือเสนอ
ประธานสภาเทศบาล ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล      งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญครับ 
  (ไม่มี) 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควร
ประธานสภาเทศบาล ให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือครับ 
  (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  (รับหลักการเวลา 10.45 น.) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ส าหรับการพิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ ผมขอให้ท่านเลขาฯ ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ให้ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล ได้รับทราบครับ 

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมขอชี้แจง
เลขานุการสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 
เลขานุการสภาเทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 วรรคแรก ญัตติร่างข้อบัญญัติที่      
เลขานุการสภาเทศบาล สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
เลขานุการสภาเทศบาล ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
เลขานุการสภาเทศบาล โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
เลขานุการสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ  
  (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
  (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล      

ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และ ข้อ 104  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการ   
สภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

ฯลฯ 
  (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
  ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ พิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้วเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอให้ท่านสมาชิกเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล ซึ่งหมายถึงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  

โดยท่านจะต้องเสนอคณะกรรมการสามัญในการพิจารณา โดยให้ก าหนดจ านวนกี่คน 
  เชิญท่าน ส.ท.สุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา ครับ 

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล  แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีจ านวน 
สมาชิกสภาเทศบาล    3  คน 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   มีสมาชิกท่านใดรับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล   (สมาชิกยกมือรับรอง 13 คน) 
   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
   (ไม่มี) 
    เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ     

แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีจ านวน 
3  คน โปรดยกมือครับ  

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีจ านวน  3  คน 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
   เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบฯ ครับ 

นายมนตรี  จอมผา          เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอชี้แจงระเบียบ
เลขานุการสภาเทศบาล ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 

   การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับ    
โดยอนุโลม 

   กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใด           
มีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น      
คนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบ
ตามจ านวนที่พึงม ี

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   ท่านสมาชิกได้เสนอให้มีคณะกรรมการสามัญ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน
ประธานสภาเทศบาล    3  คน และตามท่ีท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงนั้นต้องมีการเลือกทีละคน 
   ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 1  
   เชิญท่าน ส.ท.วนิดา  สุริยะวรรณากูล ครับ 

นางวนิดา  สุริยะวรรณากูล  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันขอเสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่าน ส.ท.จิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   มีสมาชิกท่านใดรับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล   (สมาชิกยกมือรับรอง 13 คน) 
   มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
   (ไม่มี) 
    เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก 

ท่าน ส.ท.จิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เป็นคณะกรรมการ คนที่ 1 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                      ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเลือก ท่าน ส.ท.จิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์            
เป็นคณะกรรมการ คนที ่1 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล   คนที่ 2  
   เชิญท่าน ส.ท.ธวัชชัย  คงนะภักด ีครับ 

นายธวัชชัย  คงนะภักด ี  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่าน ส.ท.นที  ชลธาร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   มีสมาชิกท่านใดรับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล   (มีสมาชิกรับรอง) 
   มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
   (ไม่มี) 
    เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก 

ท่าน ส.ท.นที  ชลธาร เป็นคณะกรรมการ คนที่ 2 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                      ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเลือก ท่าน ส.ท.นที  ชลธาร เป็นคณะกรรมการ  
คนที ่2 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ    ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล   คนที่ 3  
   เชิญท่าน ส.ท.อมรรัตน์  กลิ่นจิ๋ว ครับ 

นางสาวอมรรัตน์  กลิ่นจิ๋ว  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันขอเสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   มีสมาชิกท่านใดรับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล   (มีสมาชิกรับรอง) 
   มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
   (ไม่มี) 
    เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก 

ท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ เป็นคณะกรรมการ คนที่ 3 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                      ทีป่ระชุมสภาเทศบาลมีมติเลือก ท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ เป็นคณะกรรมการ 
คนที ่3 
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นายธีรฉัตร  ไทยเจริญ            ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญเป็ น
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีจ านวน 3 คน ดังนี้ 
   1. ส.ท.จิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ 
   2. ส.ท.นที  ชลธาร 
   3. ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ 
   เป็นคณะกรรมการ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
   ต่อไปเป็นการพิจารณาก าหนดระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ และก าหนด

ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
   ขอเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 

นายมนตรี  จอมผา   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขอชี้แจ ง
เลขานุการสภาเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 
เลขานุการสภาเทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแปรญัตติ ดังนี้ 
   ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระ    

รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

   ข้อ 49 วรรคแรก ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ประธานสภาเทศบาล  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ให้ที่ประชุม      
ประธานสภาเทศบาล  ได้รับทราบแล้วนั้น ผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาระยะเวลาด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ภายในกี่วัน นับแต่ที่ประชุมมีมติรับหลักการ 

  2. ก าหนดระยะเวลาประชุมพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายในกี่วัน นับแต่
วันครบก าหนดเสนอค าแปรญัตติ 

  เชิญท่าน ส.ท.นที  ชลธาร ครับ 

นายนที  ชลธาร  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามมติที่ประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 1 ไปแล้วนั้น ผมขอเสนอดังนี้ 
  1. ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิภายใน 3 วัน 
  2. ก าหนดระยะเวลาประชุมพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใน 1 วัน  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดรับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล  (มีสมาชิกรับรองถูกต้อง) 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
  (ไม่มี) 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุมเทศบาล ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  1. ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่าง

เทศบัญญัตภิายใน 3 วัน โปรดยกมือครับ 
  (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 
  2. ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรก าหนดระยะเวลาประชุมพิจารณาของ

คณะกรรมการภายใน 1 วัน โปรดยกมือครับ 
  (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติดังนี้ 
  1. เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่อคณะกรรมการ

แปรญัตติ ภายใน 3 วัน นับแต่ที่ประชุมมีมติรับหลักการ โดยให้ยื่นค าแปรญัตติได้ที่
คณะกรรมการแปรญัตติ ณ ห้องปฏิบัติราชการส านักปลัดเทศบาล 

  2. เห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาประชุมพิจารณาของ คณะกรรมการฯ 
ภายใน 1 วัน นับแต่วันครบก าหนดเสนอค าแปรญัตติ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ            ตามมติที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  1. ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

ภายใน 3 วัน (ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562) 
เวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นเวลา 27 ชั่วโมง นับแต่สภาฯ รับหลักการ 

  2. ก าหนดระยะเวลาประชุมพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใน 1 วัน                
นับแต่วันครบก าหนดเสนอค าแปรญัตติ (ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562) 

  โดยขอให้คณะกรรมการฯ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
โดยเฉพาะข้อ 114, ข้อ 115 และให้ส่งรายงานย่อ ตามข้อ 50, ข้อ 110 ยื่นต่อ
ประธานสภาฯ ในวันที่  22 สิงหาคม 2562 เพ่ือจัดส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล   
ดังนั้น ผมขอนัดประชุมสภา เพ่ือพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3    
ขั้นให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ต่อไป  

 5.3 การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2      
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
นายกเทศมนตรี   (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
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 เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62   
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

  โอนลด    
  แผนงานบริหารทั่วไป 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบบุคลากร 
  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน      39,500 บาท 

  โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)                                                          
  แผนงานบริหารทั่วไป  
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน      39,500 บาท 
  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด เป็นเงินรวม 

39,500 บาท ประกอบด้วย 
   1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 

(ตามมาตรฐาน MDES) เป็นเงิน 22,000 บาท  
   2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  หรือ LED สี  จ านวน 1 เครื่อง      

(ตามมาตรฐาน MDES) เป็นเงิน 15,000 บาท 
   3) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท 
 ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 และมีความจ าเป็นต้องใช้
ส าหรับปฏิบัติงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 

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

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3/124 ล าดับที่ 
16, 17, 18 
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เหตุผล 

   กองวิชาการและแผนงานมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ของงานนิติการ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชุดเดิม    
เกิดการช ารุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ หากด าเนินการซ่อมแซมไม่คุ้มค่า
กับการใช้งานต่อไป ซึ่งกองวิชาการและแผนงานได้ด าเนินการจ าหน่ายไปแล้วนั้น  

  ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมือง
สมุทรสงคราม จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน 39,500 บาท  
(สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โปรดพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
ประธานสภาเทศบาล ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (กองวิชาการและแผนงาน) 
ประธานสภาเทศบาล ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถาม 
ประธานสภาเทศบาล หรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 
1 ชุด (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน)   

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด     
(กองวิชาการและแผนงาน) 

 5.4 การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2      
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย จ านวน 1 เครื่อง (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
นายกเทศมนตรี   (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62         
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้  

  โอนลด    
  แผนงานบริหารทั่วไป 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบบุคลากร 
  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท เงินเดือนพนักงาน จ านวน 20,000 บาท 

  โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)                                                          
  แผนงานบริหารทั่วไป  
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน    20,000 บาท 
  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 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 
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 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจ าเป็น 
ต้องใช้ส าหรับปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน 

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

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3/120 ล าดับที่ 36 

เหตุผล 

  เนื่องจากปัจจุบัน กองวิชาการและแผนงานไม่มีเครื่องพิมพ์ดีดใช้ในการพิมพ์
หนังสือราชการ ซึ่งได้ขอยืมจากงานทะเบียนราษฎรมาใช้เป็นการชั่วคราว แต่เนื่องจาก
เครื่องพิมพ์ดีดดังกล่าวใช้งานมานาน ตัวอักษรที่พิมพ์ลงไปกระโดด ตัวอักษร ตัวเลข
ขาดหาย ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถอ่านได้ว่าเป็นเลขหรืออักษรอะไร ซึ่งกองวิชาการ
และแผนงานมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดในการพิมพ์หนังสือราชการ 

  ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือสภา
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27    
ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อ
ประธานสภาเทศบาล เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย จ านวน 1 เครื่อง (กองวิชาการและแผนงาน) ให้ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล ได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเสนอได้ครับ
   ไม่มี 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย จ านวน 1 เครื่อง 
(กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย จ านวน 1 เครื่อง (กองวิชาการ
และแผนงาน) 
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 5.5 การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2      
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจ้างเหมา
จัดท าตู้เอกสารแบบไม้ Built-In จ านวน 3 ตู้ (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
นายกเทศมนตรี   (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจ้างเหมาจัดท าตู้เอกสารแบบไม้ Built-In 
ขนาดไม่น้อยกว่า 244 x 220 x 55 เซนติเมตร จ านวน 3 ตู้ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ดังนี้ 

    โอนลด 
    แผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ  
    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
     ประเภท รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  240,000 บาท 
    รวมเป็นเงินที่ขอโอนลดทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

เพ่ือไปตั้งจ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

    โอนเพิ่ม  
     แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
     งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ค่าครุภัณฑ์  
       ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 240,000 บาท  
      (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าตู้เอกสารแบบไม้ Built-In ขนาดไม่น้อยกว่า 244 x 

220 x 55 เซนติเมตร จ านวน 3 ตู้ รายละเอียดตามแบบที่ก าหนด  
    ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  และมีความ

จ าเป็น ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 

1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3/117 ล าดับที่ 16  
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เหตุผล   

    เนื่องจากส านักปลัดเทศบาล งานเทศกิจ ได้ตั้งงบประมาณหมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกส าหรับปฏิบัติงาน
จัดระเบียบผู้ประกอบการค้าหาบเร่-แผงลอย แต่เนื่องจากในปัจจุบันเทศบาลได้จัดจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไปเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จึงท าให้มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
ประกอบกับส านักปลัดเทศบาล มีตู้ส าหรับจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าตู้เอกสาร Built-In เพ่ือใช้ในการจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ และ
แฟ้มเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ที่มีเพ่ิมมากขึ้น และ     
ยังไม่ถึงระยะเวลาที่สามารถท าลายได้ตามระเบียบฯ โดยจะติดตั้งไว้ในห้องปฏิบัติงาน
สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและสะดวกต่อการสืบค้นเอกสาร 

    ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไป    
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจ้างเหมาจัดท าตู้เอกสาร
แบบไม้ Built-In ขนาดไม่น้อยกว่า 244 x 220x55 เซนติเมตร จ านวน 3 ตู้ เป็นเงิน 
240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่าย
อ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามพิจารณาอนุมัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ 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) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจ้างเหมา
ประธานสภาเทศบาล จัดท าตู้เอกสารแบบไม้ Built-In จ านวน 3 ตู้ (ส านักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบประธานสภาเทศบาล และพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอ
เชิญประธานสภาเทศบาล เสนอได้ครับ 
   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจ้างเหมาจัดท าตู้เอกสารแบบไม้ Built-In จ านวน 3 ตู้ 
(ส านักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน)  

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการค่าจ้างเหมาจัดท าตู้ เอกสารแบบไม้ Built-In จ านวน 3 ตู้       
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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 5.6 การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2      
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
นายกเทศมนตรี   (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva จ านวน      
2 เครื่อง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562    
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ดังนี้ 

  โอนลด 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ  
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
   ประเภท รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  11,600  บาท 
  รวมเป็นเงินที่ขอโอนลดทั้งสิ้น 11,600 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

เพ่ือไปตั้งจ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

  โอนเพิ่ม  
  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าครุภัณฑ์  
   ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  11,600  บาท  
  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 Kva จ านวน 2 เครื่อง  
 ตั้งจ่ายตามบัญชีราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้ทดแทนของเดิมที่ช ารุด  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 

1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3/123 ล าดับที่ 9 
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เหตุผล   

    เนื่องจากส านักปลัดเทศบาล งานเทศกิจ ได้ตั้งงบประมาณหมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกส าหรับปฏิบัติงาน
จัดระเบียบผู้ประกอบการค้าหาบเร่-แผงลอย แต่เนื่องจากในปัจจุบันเทศบาลได้จัดจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไปเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จึงท าให้มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
ประกอบกับฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ได้จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แต่ปัจจุบันเครื่องส ารองไฟฟ้าดังกล่าวช ารุด
ไม่สามารถใช้งานได้ ท าให้มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น 
ต้องจัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าทดแทนของเดิมที่ช ารุด 

    ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 (โอนไป    
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 Kva จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 11,600 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน   
หกร้อยบาทถ้วน) ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล        
เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 
ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
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) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อ
ประธานสภาเทศบาล เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ประธานสภาเทศบาล และพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล เสนอได้ครับ
   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน   
2 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ผมขอพักการประชุม และให้เริ่มประชุมในเวลา 13.30 น.  
ประธานสภาเทศบาล 

พักประชุม เวลา 12.00 น. 

เริ่มประชุม    เวลา 13.30 น. 

 5.7 การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2      
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อ   
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จ านวน 1 ชุด (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
นายกเทศมนตรี   (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62   
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙) 
จ านวน ๑ ชุดโดยขอโอนลดเงินงบประมาณ ดังนี้ 

  โอนลด   จ านวน 018,5๐๐ บาท 
  ส านักปลัดเทศบาล 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบด าเนินงาน  
  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
   ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์              ตั้งไว้   290,๐๐๐  บาท 
    ขอโอนลด 018,5๐๐  บาท 
    รวมโอนลด เป็นเงิน 018,5๐๐  บาท 

  โอนเพิ่ม (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน 018,5๐๐ บาท 
  ส านักปลัดเทศบาล 
  แผนงานบริหารทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9)  
     จ านวน  018,500 บาท 
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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ หน้า ๘ นิ้ว สีแดง-ทอง เป็นไม้เบญจพรรณ 
แกะลาย ปิดทอง พ้ืนสีแดง จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย ฐานโต๊ะหมู่บูชาขนาดกว้าง 
132 เซนติเมตร x ลึก 90 เซนติเมตร x สูง 47 เซนติเมตร โต๊ะลูกหมู่ หน้ากว้าง    
8 นิ้ว x ยาว 16 นิ้ว 

 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากมีคุณลักษณะที่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และมีความจ าเป็นต้องใช้ประจ าห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
(ด้านหลัง) 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3/117 รายการที่ 14 
     รวมโอนเพ่ิม จ านวน 018,5๐๐ บาท 

เหตุผล 

   เนื่องจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9                 
หน้า 8 นิ้ว จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ประจ าในห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
(ด้านหลัง) ซึ่งปัจจุบันเป็นโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 7 ขนาดเล็ก ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาล    
จึงมีความจ าเป็นต้อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 8 นิ้ว เพ่ือใช้ประจ าในห้องประชุม
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ด้านหลัง) แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณ   
เพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕62   
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประกอบกับส านักปลัดเทศบาลได้ตรวจสอบงบประมาณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการ
ไปรษณีย์ ขณะนี้มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายค่าบริการไปรษณีย์ และ
ยังคงมีงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่าย  ส าหรับการโอนเงินเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวนเงิน 18,5๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวนเงิน 18,5๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
มาเพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 
ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อ
ประธานสภาเทศบาล โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จ านวน 1 ชุด (ส านักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและ
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ
   (ไม่มี) 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน
ประธานสภาเทศบาล เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ประธานสภาเทศบาล ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จ านวน 1 ชุด (ส านักปลัดเทศบาล) 
ประธานสภาเทศบาล โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จ านวน 1 ชุด (ส านักปลัดเทศบาล) 

 5.8 การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2      
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจ้างท า
ชั้นวางของ จ านวน 1 ตู้ (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
นายกเทศมนตรี   (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62    
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ชั้นวางของ) 
จ านวน ๑ ตู้ โดยขอโอนลดเงินงบประมาณ ดังนี้ 

  โอนลด   จ านวน 001,5๐๐   บาท 
  ส านักปลัดเทศบาล 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบด าเนินงาน  
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
  ค่าวัสดุ 
   ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้   350,๐๐๐ บาท 
    ขอโอนลด 001,5๐๐  บาท 
    รวมโอนลด เป็นเงิน   001,5๐๐  บาท 
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  โอนเพิ่ม (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน 001,5๐๐   บาท 
  ส านักปลัดเทศบาล 
  แผนงานบริหารทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ชั้นวางของ)  
     จ านวน  001,500  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท าชั้นวางของ ขนาดไม่น้อยกว่า 87.5 x 80 x 40 เซนติเมตร                      

จ านวน 1 ตู้ 
 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความ

จ าเป็น ต้องใช้ในการจัดเก็บเอกสารส าคัญของทางราชการส าหรับพนักงานเทศบาล
ของส านักปลัดเทศบาล 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3/118 รายการที่ 19 
     รวมโอนเพ่ิม จ านวน  001,5๐๐  บาท 

เหตุผล 

   เนื่องจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีความประสงค์จ้างท าชั้นวางของ 
จ านวน 1 ตู้ ส าหรับวางเอกสารของพนักงานเทศบาล ซึ่งปัจจุบันเอกสารของทางราชการ
บางส่วนวางไวบ้นโต๊ะท างาน บางส่วนเก็บใส่แฟ้มและวางไว้ข้างโต๊ะท างาน เพราะไม่มี
ชั้นวางของ ท าให้มองดูไม่เหมาะสมและไม่เป็นระเบียบ จึงจ าเป็นต้องจ้างท าชั้นวางของ
ส าหรับเก็บเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เนื่องจาก
เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ ประจ าปี ๒๕62 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ประกอบกับส านักปลัดเทศบาล 
ได้ตรวจสอบงบประมาณของแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขณะนี้มีงบประมาณ
เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ และยังคงมีงบประมาณที่คาดว่า  
จะเหลือจ่าย ส าหรับการโอนเงินเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงิน 1,5๐๐ 
บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวนเงิน 1,5๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)    
มาเพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 
ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
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) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจ้างท า
ประธานสภาเทศบาล ชั้นวางของ จ านวน 1 ตู้ (ส านักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา
ประธานสภาเทศบาล ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ
   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจ้างท าชั้นวางของ จ านวน 1 ตู้ (ส านักปลัดเทศบาล) 
โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน)   

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการค่าจ้างท าชั้นวางของ จ านวน 1 ตู้ (ส านักปลัดเทศบาล) 

 5.9 การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2      
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจ้างท า
ชั้นวางของ จ านวน 1 ตู้ (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
นายกเทศมนตรี   (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62   
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้จัดเก็บเอกสาร) 
จ านวน ๑ ตู้ โดยขอโอนลดเงินงบประมาณ ดังนี้ 

  โอนลด   จ านวน 00๕,๐๐๐   บาท 
  ส านักปลัดเทศบาล 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบด าเนินงาน  
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
  ค่าตอบแทน 
  ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น                 ตั้งไว้  635,๐๐๐ บาท 
    ขอโอนลด  00๕,๐๐๐  บาท 
   รวมโอนลด เป็นเงิน   00๕,๐๐๐  บาท 
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 โอนเพิ่ม (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน 00๕,๐๐๐   บาท 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 แผนงานบริหารทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป   
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้จัดเก็บเอกสาร)  
    จ านวน  005,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท าตู้จัดเก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 205 x 80 x 35 เซนติเมตร 

จ านวน 1 ตู้ 
 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความ

จ าเป็น ต้องใช้ในการจัดเก็บเอกสารส าคัญของทางราชการส าหรับห้องรอง
ปลัดเทศบาล 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3/117 รายการที่ 18 
    รวมโอนเพ่ิม จ านวน  00๕,๐๐๐  บาท 

เหตุผล 

   เนื่องจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีความประสงค์จ้างท าตู้จัดเก็บเอกสาร
ส าหรับตั้งวางภายในห้องรองปลัดเทศบาล เนื่องจากห้องรองปลัดเทศบาล ไม่มีตู้เก็บ
เอกสาร หากไม่จัดเก็บให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ อาจจะท าให้เอกสารส าคัญ
ของทางราชการสูญหายได้ จึงจ าเป็นต้องจ้างท าตู้จัดเก็บเอกสารส าหรับเก็บเอกสาร
ต่าง ๆ ของทางราชการ แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้                              
จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕62 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประกอบกับส านักปลัดเทศบาลได้ตรวจสอบงบประมาณของแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้
มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการใช้จ่าย และยังคงมีงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่าย 
ส าหรับการโอนเงินเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  

   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มาเพ่ือ   
สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗   
ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
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) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจ้างท า
ประธานสภาเทศบาล ตู้จัดเก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ (ส านักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและ
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ
   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจ้างท าตู้จัดเก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ (ส านักปลัดเทศบาล) 
โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการค่าจ้างท าตู้จัดเก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ (ส านักปลัดเทศบาล) 

 5.10 การขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสมุทรสงครามกู้เบิกเงิน
เกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม จ านวน 30,000,000 บาท 
(สามสิบล้านบาทถ้วน) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เทศบาลขอถอนญัตติดังกล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และจะเสนอสภาฯ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมคราวต่อไปครับ 
นายกเทศมนตรี   

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอีก
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครับ ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ตามที่ชุมชน
สมาชิกสภาเทศบาล วัดประทุมคณาวาส ร่วมกับกลุ่มแม่กลองริเวอร์รัน จัดพิธีบรรพชาสามเณร จ านวน
 39 รูป เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562
 ที่ผ่านมา ซึ่งเสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมในนามประธานชุมชนวัดประทุม-
 คณาวาส ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดพิธีฯ และร่วมกันท าบุญ อาทิ
 ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะครู ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้า
 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และพ่ีน้อง
 ประชาชนทุกท่าน รวมถึงทุกท่านที่ไปร่วมพิธีฯ และไม่ได้ไปร่วมพิธีฯ แต่ได้ฝากเงิน
 มาร่วมท าบุญ ขอขอบคุณครับ อีกเรื่องหนึ่ง กรณเีดือนที่ผ่านมาชุมชนวัดประทุมคณาวาส 
สมาชิกสภาเทศบาล 



29 
 

 

 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 8 - 9 ราย รวมทั้งชุมชนแหลมใหญ่ และชุมชน     
 วัดพวงมาลัย และมีผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาอีกด้วย ผมเข้าใจว่า ก่อนด าเนินการฉีดพ่น
 สารเคมีก าจัดยุงลาย กองสาธารณสุขฯ ได้ด าเนินการการแจกทรายอะเบท และ
 รณรงค์ให้ประชาชนทราบวิธีป้องกันโรค แต่ผมขอสอบถามว่า กองสาธารณสุขฯ
 ด าเนินการอย่างไร เหตุใดจึงมีโรคไข้เลือกออกระบาดในชุมชนขนาดนี้ ตัวอย่างเช่น
 กรณีเทศบาลได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ลงพื้นทีร่ณรงคใ์ห้ความรู้
 แก่ประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งผมและท่านสมาชิกสภาฯ ได้ไปร่วม
 เดินรณรงค์ในตลาด ปรากฏว่า มีแม่ค้าพูดว่า “เอาโบรชัวร์มาท าไม ท าไมไม่แจกทราย”
 ผมและท่านสมาชิกฯ ถูกถามก็ตอบกันไม่ได้ ซึ่งกองสาธารณสุขฯ ก็แจ้งว่าเป็น
 หน้าที่ของ อสม. ผมก็เข้าใจ และผมขอถามกลับไปว่า ปัจจุบันกองสาธารณสุขฯ
 ทราบหรือไม่ว่า อสม. ที่ร่วมงานกับกองสาธารณสุขฯ มีก่ีคนและมากันกี่คน ผมไดเ้ข้ามา
 ท างาน 9 ปี เห็นว่ามีการแจกโบรชัวร์เป็นจ านวนมาก โรงงานที่รับผลิตแย่งกันรับงาน
 ซึ่งการผลิตในจ านวนมากสามารถลดราคาได้อีก ผมไม่ทราบว่ามีอะไรหรือไม่ ถ้าเป็น
 การจัดท าป้ายไวนิล ผมสามารถตรวจสอบได้ว่าราคามีความเหมาะสมหรือไม่ แต่กรณี
 โบรชัวร์ที่กองสาธารณสุขฯ ผลิตมาเป็นจ านวนมาก แล้วได้ด าเนินการแจกให้
 ประชาชนจริงหรือไม่ ถ้าแจก เหตุใดจึงไม่ได้ผล และมีโรคไข้เลือกออกระบาดหนัก
 ขนาดนี้ อีกเรื่องหนึ่ง ตามที่ผมได้เป็นคณะกรรมการ สปสช. พบว่า มีการจัดซื้อ
 ทรายอะเบทหลายครั้ง และจัดซื้อเป็นจ านวนมาก ผมขอทราบรายละเอียดการจัดซื้อ     
 ทรายอะเบทว่า ซื้อที่ไหน อย่างไร ในการจัดซื้อครั้งละจ านวนมาก มีส่วนลดเท่าไหร่
 มีเงินทอนหรือไม่ หากจัดซื้อและด าเนินการใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล ผมจะไม่ทักท้วง
 แต่มีทั้งงบประมาณ ทั้งบุคลากร เหตุใดจึงเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกเยอะขนาดนี้
 กองสาธารณสุขฯ ต้องไปพิจารณาครับ และขอให้ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ชี้แจง        
 ให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ        เชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ  
ประธานสภาเทศบาล      

นางดรุณ ี เมธีวรเวช  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ค าถามดังกล่าว 
ผอ.กองสาธารณสุข ตอบไปจนนับครั้งไม่ถ้วนแล้วค่ะ ทั้งในการประชุมสภาเทศบาล หรือในการประชุม
และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล และค าพูดที่พูดออกไป ก็ไม่สามารถ
 สื่อสารให้เข้าใจได้ ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเป็นผู้ชี้แจงทั้ง 2 ประเด็น
 คือ งบประมาณในการรณรงค์ และงบประมาณการจัดซื้อทรายอะเบทในงบกองทุน
 หลักประกันสุขภาพค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ        เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ  
ประธานสภาเทศบาล      

นางสาวนุศรา  ตันติภัณฑรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในฐานะที่ดิฉัน
นักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และเป็นผู้จัดท าโครงการรณรงค์
ช านาญการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส าหรับงบประมาณ
 ที่ใช้ในการเดินรณรงค์ กองสาธารณสุขฯ ได้จัดท าแผ่นพับกับทางร้าน ซึ่งมีเรทราคา
 ในการผลิตตามจ านวนที่ก าหนด โดยทางร้านแจ้งว่า รับผลิตขั้นต่ าที่ 50,000 แผ่น  
นักวิชาการสาธารณสุข 
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 ซึ่งกองสาธารณสุขฯ ได้จ้างจัดท าแผ่นพับไปจ านวน 50,000 แผ่น ราคาแผ่นละ
 2.50 บาท ซึ่งใช้งบประมาณในโครงการดังกล่าว ในส่วนของการเดินรณรงค์แจกแผ่นพับ
 เนื่องจากกองสาธารณสุขฯ ได้จัดท าแผ่นพับเป็นจ านวนมาก ดังนั้น หลังจากที่ได้เดิน
 รณรงค์แล้ว ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขได้น าแผ่นพับและทรายอะเบทไปแจกให้
 ประชาชนบริเวณท่าเรือแสงวณิช ในส่วนของยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือกออก ต้องยอมรับว่า
 ในปีนี้มีผู้ป่วยในชุมชนวัดประทุมคณาวาสหลายราย ซึ่งขอชี้แจงว่า ในการลงพ้ืนที่
 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จะแจ้งข้อมูลให้กองสาธารณสุขฯ ทราบ
 โดยใช้ค าว่า สงสัยผู้ป่วยไข้เลือดออก ซึ่งตามระเบียบมาตรการในการควบคุมโรค    
 กองสาธารณสุขฯ จะต้องลงพ้ืนที่ไปในครั้งแรก และถ้าแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญของ
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด วิเคราะห์จากผลเลือดแล้ว ระบุว่า คนไข้เป็นโรค
 ไข้เลือดออกจริง กองสาธารณสุขฯ จะต้องลงพ้ืนที่อีก 2 ครั้ง ในวันที่ 3 และ
 วันที่ 7 รวมเป็น 3 ครั้ง ซึ่งในการลงพ้ืนที่ทุกครั้ง มีการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย
 และแจกทรายอะเบทด้วย แต่อาจจะด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากในบางพ้ืนที่
 พบว่า ประชาชนปฏิเสธการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย เพราะเมื่อฉีดพ่นจะมีกลิ่น     
 ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งดิฉันได้ท าข้อมูลเก็บไว้แล้ว จากการตรวจสอบในเดือนที่ผ่านมา
 ถึงแม้ว่ามีคนไข้ต้องสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกหลายราย แต่พบว่ามีผู้ป่วยโรค
 ไข้เลือดออก จ านวน 3 ราย ส าหรับโรคชิคุนกุนยา มีรายงานว่า พบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา
 ในพ้ืนที่ชุมชนแหลมใหญ่ จ านวน 2 ราย แต่ว่ามีอีกหลายรายที่กองสาธารณสุขฯ     
 ได้ลงพ้ืนที่สืบสวนร่วมกับศูนย์แพทย์พระครูอุดมสมุทรคุณ และส่งรายงานให้กับ   
 จังหวัดเพ่ือสรุปว่า มีผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้เลือดออกจริงหรือไม่ ซึ่งกอง
 สาธารณสุขฯ และศูนย์แพทย์พระครูอุดมสมุทรคุณ พยายามเดินรณรงค์และแจก
 ทรายอะเบทในทุกครั้งที่ลงพ้ืนที่ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในส่วนของ
 พ้ืนที่วัดประทุมคณาวาส กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ ซึ่งต้องขอ
 ประทานโทษที่กองสาธารณสุขฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส าหรับ
 กรณีการจัดซื้อทรายอะเบท ในปีงบประมาณ 2562 กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้มีการ
 จัดซื้อแต่อย่างใด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการท าเรื่องจัดซื้อ โดยได้มีการจัดซื้อครั้งสุด
 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 งบประมาณ 170,000 บาท และได้ใช้งานเป็นเวลา    
 2 ปีแล้ว คงเหลืออีก 11 - 12 ถัง ถังละ 500 ซอง โดยกองสาธารณสุขฯ พยายาม
 น าทรายอะเบทที่จัดซื้อไว้ไปใช้ให้หมด เนื่องจากมีอายุการใช้งานประมาณ 3 ปี       
 ซึ่งต้องขอใช้เวลาพอสมควรในการแจกทรายอะเบทให้ได้ครบทุกพ้ืนที่ค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมเข้าใจเจ้าหน้าที่
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ชี้แจงครับ ซึ่งเพ่ิงมาท างานได้ไม่นาน อาจจะไม่ทราบการด าเนินการที่ผ่านมา กรณี
 สงสัยผู้ป่วยไข้เลือดออก ต้องรอการสรุปจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ถูกต้องครับ
 ซึ่งเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่ามีจ านวน 3 ราย แต่จริง ๆ แล้ว มีจ านวน 7 - 8 ราย เนื่องจาก
 ได้รับการตรวจรักษาก่อนแล้วหายป่วย กองสาธารณสุขฯ จะสรุปได้อย่างไรว่าเป็น
 หรือไม่เป็น ถ้าทรายอะเบทคงเหลือ 11 - 12 ถัง ในวันที่ลงพ้ืนที่รณรงค์ ณ วัดป้อมแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล 
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 เพราะเหตุใดกองสาธารณสุขฯ จึงไม่น ามาแจกประชาชน แต่เอาโบรชัวร์มาแจก     
 เพ่ืออะไรครับ ที่ผมสอบถามที่ประชุมสภาฯ เพ่ือให้ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ตอบ
 เพราะอะไรทราบหรือไม่ครับ เมื่อคราวประชุมงบประมาณที่ผ่านมา ท่านปลัดก็อยู่
 ในที่ประชุม ที่ประชุมได้พูดคุยถึงการท างาน แต่ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้พูดว่า
 “ก็ไม่ท างานสิคะ ก็ไม่ท าอะไรเลยไง” ผมก็พูดสวนกลับไปว่า “ในเมื่อรู้ตัวว่าไม่ท าอะไร
 มาถ่วงความเจริญเทศบาลท าไมครับ มากินเงินหลวงท าไม ก็ลาออกไปสิ คนที่เป็นหัวหน้า
 รองจากท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ที่พร้อมจะลงพ้ืนที่และตั้งใจท างาน เขามีอยู่”     
 ที่ผมพูด ผมไม่ได้แอบอ้างครับ ในวันนั้นท่านประธานสภาฯ ก็อยู่ในที่ประชุมด้วย
 ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้พูดเอง ผมจึงมาทวงถามในที่ประชุมสภาฯ ท่าน ผอ.
 กองสาธารณสุขฯ ต้องเป็นผู้ตอบด้วยตนเองและเป็นผู้รับผิดชอบ มิใช่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
 มาตอบแทน ผมขอสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ชี้แจงว่า ในการลงพ้ืนที่ได้สังเกตหรือไม่ว่า    
 มี อสม. หรือหน่วยงานใดลงไปร่วมหรือไม่ ผมเข้าใจว่า อสม. ขึ้นตรงกับอ าเภอ ซึ่ง อสม.
 ไม่อยากร่วมงานกับกองสาธารณสุขฯ หรอกครับ ผมขอสอบถามท่านปลัดเทศบาลว่า
 แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบในงานที่ตนเองน าไปด าเนินการใช่หรือไม่ เพ่ือใน   
 ภายภาคหน้าถ้าเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือโดยส่วนรวม หน่วยงานนั้น      
 จะต้องรับผิดชอบ ถูกต้องหรือไม่ครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามหลักเกณฑ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี ของเทศบาล กองคลังได้ก าหนดไว้แล้วว่า แต่ละหน่วยงานสามารถด าเนินการจัดซื้อ
นายกเทศมนตรี จัดจ้างเองอย่างไร ภายในวงเงินที่ไม่เกิน 500,000 บาท ทางกองคลังได้ประชุม    
 ในระดับหัวหน้าส่วนราชการแล้ว ซึ่งได้แบ่งให้แต่ละหน่วยงานได้ด าเนินการเอง      
 เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานที่รวดเร็วมากขึ้น แต่ถ้าวงเงินที่เกิน 500,000 บาท
 กองคลังจะด าเนินการในภาพรวม จุดประสงค์ที่ตั้งไว้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภายในการ
 ท างานที่สนองนโยบายต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากปริมาณงานที่
 เทศบาลด าเนินการมีค่อนข้างมาก ถ้ารวมไว้ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ปริมาณงาน
 จะมากเกินกว่าที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะสามารถด าเนินการให้รวดเร็วได้      
 แต่ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เทศบาลจะต้องมี   
 การตรวจสอบกันบ้าง เนื่องจากงานที่แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจ
 ไปแล้ว การจัดซื้อจัดจ้างหรือการด าเนินการจะจบอยู่ที่หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งเทศบาล    
 มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ หรือในการเสนอเรื่องมาถึงผม
 เพ่ือลงนามอนุมัติ โดยทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย นอกจากตัวเอกสารแล้วจะต้องมี
 ภาพถ่ายประกอบด้วย ตั้งแต่ผมมาปฏิบัติหน้าที่ ผมเน้นย้ าในเรื่องดังกล่าว ทุกขั้นตอน
 ผมต้องการให้มีความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลครับ การประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปในวันที่ 27 
สมาชิกสภาเทศบาล สิงหาคม 2562 ผมขอทราบรายละเอียดการจัดซื้อทรายอะเบทว่า หน่วยละเท่าไหร่
 จ านวนเท่าไหร่ ต่อไปนี้การจัดซื้อทุกครั้งต้องขอรายละเอียดให้สภาฯ พิจารณา
 เพ่ือให้หายข้องใจ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ สปสช. ผมไม่เคยได้รับทราบราคา
 ของทรายอะเบทเลย โดยผมขอทราบราคามาหลายปีแล้ว ถ้าการด าเนินการป้องกัน
 และควบคุมโรคไข้เลือดออกของเทศบาลได้ผล สภาฯ ยินดีให้ครับ แต่เหตุการณ์เกิด
 เมื่อเดือนที่ผ่านมา ปรากฏว่าด าเนินการไม่ได้ผล ซึ่งเมื่อวันที่ลงพ้ืนที่รณรงค์ โดยมี    
 พิธีเปิด ณ วัดป้อมแก้ว ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ว่า ไดม้ีแผนฉีดพ่น
 สารเคมีก าจัดยุงลายหรือไม่ ซึ่งได้ค าตอบว่า ไม่ได้จัดท าแผนไว้ แบบนี้ใช ้ได้หรือครับ
 เงินก็มี งบประมาณก็มี แต่การบูรณาการล้มเหลว ผมไม่โทษเจ้าหน้าที่ที่ได้ชี้แจง    
 เมื่อสักครู่หรอกครับ ผมเข้าใจว่าท่านเพ่ิงมาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่นาน อาจจะได้ข้อมูล
 มาข้างเดียว คนท างานดีก็ว่าไปตามดี ไม่ดีก็ว่าไปตามไม่ด ีและผมขออภิปรายต่ออีกเรื่อง
 กรณีรถดูดโคลนของเทศบาล ซ่อมไป 86,991 บาท ผมยกตัวอย่าง เข็มขัดรัดท่อ
 ขนาด 3 นิ้ว แบบธรรมดา ราคาตัวละ 30 บาท เปรียบเทียบกับแบบสแตนเลสอย่างดี
 ราคาตัวละ 60 บาท ซึ่งตามที่ได้ตรวจสอบท่อดูด พบว่า ใช้เข็มขัดรัดท่อแบบธรรมดา
 โดยในใบเสร็จระบุราคาไว้ตัวละ 600 บาท 4 หน่วย เท่ากับ 2,400 บาท มีส่วนต่าง
 จากราคาปกติ 2,280 บาท ในส่วนของท่อดูด ถ้าเป็นวัสดุอย่างดี ทนน้ า ทนไฟ   
 ราคาเมตร 2,500 บาท แต่ในใบเสร็จระบุราคาไว้เมตรละ 8,000 บาท เส้นละ 3 เมตร
 จ านวน 2 เส้น รวมเป็น 6 เมตร แต่ที่ได้ไปวัดขนาดจริง 2 เส้น ขนาดประมาณ 2 เมตร
 เท่านั้น ราคาผิดกันเท่าไหร่แล้วครับ ไม่รวมเสื้อกรองดักขยะก่อนเข้าปั๊มสูญญากาศ  
 1 ชุด ตัวละ 18,000 บาท และไส้กรองดักขยะ ตัวละ 15,000 บาท ผมไปตรวจสอบ
 ราคาที่จังหวัดราชบุรี พบว่า อุปกรณ์ 2 รายการดังกล่าว สามารถซื้อได้ในราคาไม่เกิน
 7,000 - 8,000 บาท แต่ราคาท่ีจัดซื้อมีจ านวนถึง 33,000 บาท และเป็นรายการ
 ที่น าไปซ่อมก่อนแล้วเบิกเงินภายหลัง ผิดระเบียบหรือไม่ ผมไม่ทราบ แต่หน้าที่ของผม
 คือต้องตรวจสอบ ผมสอบถามว่า ถ้าน าไปซ่อมในราคาขนาดนี้ เพราะเหตุใดต้องเป็น
 บริษัทที่จังหวัดชลบุรี ผมยกตัวอย่างว่า ถ้าผู้ที่น ารถไปซ่อม ตกลงราคาส่วนต่างกับ
 เจ้าของอู่ ความบรรลัยก็เกิดกับเทศบาล ถ้าผมเป็นเจ้าของอู่ ผมก็บวกราคาแน่นอน
 ราคาถึงได้สูงขนาดนี้ และไม่ใช่ครั้งแรกที่น าไปซ่อมก่อนแล้วเบิกเงินภายหลัง จึงเป็น
 ที่มาของการซ่อมรถดูดโคลน 89 รายการ ราคา 1,700,000 บาท และไม่ผ่าน   
 การตรวจสอบ ถ้าปล่อยไปความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอน เฉพาะการซ่อมระบบไฮดรอลิก
 มีราคาถึง 550,000 บาท ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายใน ไม่สามารถมองเห็นจาก
 ภายนอก ถ้าอุปกรณ์ที่มองเห็นยังบวกราคาขนาดนี้ แล้วถ้ามองไม่เห็น จะเสียหาย
 ขนาดไหน ผมเชื่อว่าท าเป็นขบวนการแน่นอน ผมแค่สงสัย ไม่ได้กล่าวหาว่าท าหรือไม่
 ซึ่งมันเสียหายกับเงินหลวงของเทศบาล เรื่องแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับ หลักฐานชัดเจน
 ฝากกรณีดังกล่าวกับท่านปลัดเทศบาลด้วยครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ขอขอบคุณ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี ท่าน ส.ท.กิตติศักดิ ที่ช่วยกันตรวจสอบ เงินทุกบาททุกสตางค์ของเทศบาล ถ้าช่วยกัน
นายกเทศมนตรี ตรวจสอบจะเป็นสิ่งที่ดี กรณีการซ่อมรถดูดโคลนทั้งของเดิมและของใหม่ รวมถึง
 กรณีผู้ประกอบการที่มาจากจังหวัดชลบุรีนั้น เป็นการตั้งเรื่องไว้ก่อน ซึ่งถ้าสามารถ
 หาผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามที่ด าเนินการซ่อมได้ เทศบาลจะเลือก
 ผู้ประกอบการในพ้ืนที่เป็นล าดับแรก แต่ในการซ่อมตามระเบียบก าหนดให้มีการ
 เสนอราคามาไม่น้อยกว่า 3 ราย แล้วจึงคัดเลือกผู้ที่ให้ราคาต่ าที่สุด โดยในการซ่อม
 คราวที่ผ่านมาเป็นการซ่อมย่อย เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ก่อน เนื่องจากภายในตลาด   
 แม่กลองมีท่อระบายน้ าอุดตัน ไม่สามารถระบายน้ าได้ ซึ่งรถดูดโคลนของเทศบาล    
 มีสภาพช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ เทศบาลจึงต้องจ้างเหมาให้บริษัทมาด าเนินการ
 แก้ไขปัญหา ซึ่งใช้งบประมาณ 300,000 - 400,000 บาท ท าให้เสียงบประมาณ
 จ านวนมาก เทศบาลจึงควรด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยซ่อมรถดูดโคลนที่มีอยู่และ   
 ใช้บุคลากรที่รับผิดชอบงานดังกล่าวของเทศบาล ถ้าสภาฯ เห็นว่าการซ่อมรถดูด
 โคลนครั้งต่อไปที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก ไม่สมควรด าเนินการ ผมจะตั้งคณะท างาน
 เพ่ือให้ตรวจสอบว่ามีการซ่อมในรายการใดบ้างและจ านวนเท่าไร ในส่วนนี้เป็นการ 
 ขอข้อมูล ซึ่งเมื่อถึงเวลารับจ้างจริง ๆ ในวงเงินเกิน 500,000 บาท จะต้องใช้วิธี     
 e-Bidding โดยผู้ประกอบการที่เสนอราคาซ่อมต่ าที่สุด จะเป็นผู้ได้รับเลือกให้
 ด าเนินการซ่อมต่อไป ไม่มีทางเป็นไปได้ในการระบุตัวของผู้ประกอบการที่อยู่จังหวัด
 ชลบุรีเท่านั้น สาระส าคัญอยู่ที่การระบุว่าต้องซ่อมรายการใดบ้าง เป็นสิ่งที่ท่าน     
 ส.ท.กิตติศักดิ และผมมีความกังวล ถ้าสมมุติว่าบางชิ้นส่วนตรวจสอบได้ยาก อย่างเช่น
 การซ่อมระบบไฮดรอลิก ราคา 500,000 บาท คงต้องขอข้อมูลจากผู้ประกอบการ
 หลาย ๆ แห่ง และให้ผู้ประกอบการภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ช่วยมาตรวจสอบ
 ด้วยว่า รายการใดจ าเป็นต้องซ่อมจริง ๆ ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าว วงเงินอาจจะลดน้อยลง
 ในการตั้งราคาซ่อมอาจตั้งเป็นภาพรวมไว้ก่อน โดยก าหนดเป็นราคากลางไว้ เมื่อซ่อมจริง
 ราคาอาจจะอยู่ที่ 700,000 - 800,000 บาท หรือ 1,100,000 - 1,200,000 บาท ก็ได้
 ไม่ได้เบิกตามราคาที่ตั้งไว้เสมอไปครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ในการน าข้อมูลมาอภิปรายในที่ประชุม ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ พยายามหาข้อมูล
ประธานสภาเทศบาล ที่ถูกต้อง เนื่องจากถ้าข้อมูลที่อภิปรายไม่ถูกต้อง จะเกิดความไม่เป็นธรรมกับทั้ง      
 2 ฝ่าย ในฐานะที่ผมเป็นคนกลาง โดยเมื่อหาข้อมูลเสร็จแล้วอาจจะน ามามอบให้  
 ท่านปลัดเทศบาลไว้เพ่ือตรวจสอบ เช่น กรณีการซ่อมก่อนและเบิกเงินภายหลัง      
 ซึ่งไม่ทราบว่ากระท าผิดจริงหรือไม่  
  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตเพ่ิมเติม เรื่องการซ่อมก่อนและเบิกเงินภายหลัง อาจจะเป็นช่วงเวลา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี เดียวกันหรือไม่ เนื่องจากกองช่างได้เสนอขออนุมัติซ่อม ซึ่งผมได้ลงนามอนุมัติ      
นายกเทศมนตรี โดยไม่ได้ลงวันที่ไว้ เพ่ือเป็นความสะดวกของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งปัจจุบันไม่มี
 นายกเทศมนตรี และมีปริมาณงานมาก ซึ่งมีแฟ้มงานที่รอการพิจารณาค่อนข้างมาก
 บางครั้งหน่วยงานเสนอมาเมื่อวาน แต่ผมลงนามในแฟ้มวันพรุ่งนี้ ถ้าลงวันที่ ณ ปัจจุบันไว้
 อาจจะกลายเป็นการกลั่นแกล้ง ทุกอย่างผมพิจารณาตามเอกสาร เนื่องจากผม 
นายกเทศมนตรี 
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         ไม่สามารถลงไปตรวจสอบได้ว่า ใครน ารถไปวันไหน โดยคาดว่าน่าจะมีการน ารถไปที่
ร้าน เพ่ือตรวจสอบก่อน และจอดไว้เพ่ือเตรียมการซ่อม ซึ่งเอกสารอยู่บนโต๊ะผม โดยด าเนินการ
 เป็นไปตามระบบ หลายท่านอาจเห็นว่ารถไปอยู่ที่ร้านแล้ว ซึ่งท าให้เข้าใจผิดได้ว่า
 เป็นการน ารถไปซ่อมก่อนและเบิกเงินภายหลังครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ และท่านปลัดเทศบาล ที่ชี้แนะครับ หลักฐาน
สมาชิกสภาเทศบาล เอกสาร ถ้าไม่มั่นใจผมไม่น ามาอภิปรายหรอกครับ เพราะผมต้องซื้อมา ถ้าคราวที่ผม
 ไปตรวจสอบราคาซ่อมที่จังหวัดราชบุรี แล้วผมมีเงินพอก็จะซื้อเสื้อกรองและไส้กรอง
 ดักขยะ ผมจะซื้อมาเป็นหลักฐานด้วย สภาฯ ยินดีที่จะให้ซ่อมรถดูดโคลนของเทศบาล
 เพ่ือน าไปใช้งานในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ต้องสมเหตุสมผล
 เช่น กรณีเข็มขัดรัดท่อ ราคาตัวละ 30 บาท แต่ลงในใบเสร็จ 600 บาท ผมเห็นว่า
 มันมากเกินไป และถ้าปล่อยให้ด าเนินการซ่อม 1,700,000 บาท โดยไม่มีการตรวจสอบ
 จะเกิดความเสียหายหรือไม่ บริษัทดังกล่าวน่ากลัวครับ ผมไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด
 ต้องซ่อมกับบริษัทดังกล่าวเท่านั้น ที่อ าเภอบ้านโป่ง หรือจังหวัดนครปฐม ก็มี  
 เทศบาลมีขนาดใหญ่กว่าเทศบาลเมืองสมุทรสงครามด้วย หรือจะไปดงูานที่เทศบาลนคร
 สมุทรสาครก็ได้ ว่าซ่อมที่ไหน ต้องซ่อมที่จังหวัดชลบุรีหรือไม่ ราคาต่างกันเป็นอย่างมาก
 ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน กรณีเข็มขัดรัดท่อ ผมและท่านสมาชิกสภาฯ หลาย ๆ ท่านได้ไป
 ตรวจสอบแล้ว ก็พบว่ามีราคาทีต่่างกันจริงครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านหัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในการประชุม
หัวหน้าฝ่ายโยธา  คราวต่อไป ผมจะให้ช่างจากอู่ดังกล่าวมาชี้แจงรายละเอียดการซ่อมให้ที่ประชุมทราบ 
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง ซึ่งในบางเรื่อง ผมก็ไม่ทราบ เนื่องจากเป็นศัพท์เฉพาะทางภาษาช่างยนต์ครับ  
 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญ ส.ท.สุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ประชาชน
สมาชิกสภาเทศบาล ในบริเวณตลาดได้ฝากผมมาหลายครั้งให้สอบถาม กรณีฟุตบาททางเท้า และเสาไฟ
 ประติมากรรมที่สร้างไว้ แต่ยังไม่ได้ใช้งาน ซ่ึงไม่ทราบว่าเมื่อใดจะได้ใช้งาน โดยเทศบาล
 ได้ด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงฟุตบาททางเท้าและพ้ืนถนนไปบางส่วนเท่านั้น จึงขอ
 สอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องว่า เพราะเหตุใดโครงการปรับปรุงฟุตบาททางเท้า
 และพ้ืนถนนที่สภาฯ ได้อนุมัติไปแล้ว ตลอดจนเสาไฟโคมประติมากรรม ยังไม่ส าเร็จ
 ลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้ง ตามที่ผมได้เคยอภิปรายกรณีสายไฟที่ผ่านบริเวณฟุตบาท       
 ได้กีดขวางทางท่อระบายน้ า และพ้ืนบางส่วนต่างระดับกัน ท าให้มีผู้สัญจรไป-มา
 ประสบอุบัติเหตุได้ ผมก็ไม่ทราบว่า เมื่อระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว แต่ยังด าเนินการ
 ไม่แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างได้ถูกปรับตามสัญญาหรือไม่ กรณีดังกล่าวเป็นความเดือดร้อน
 ของประชาชน ซ่ึงผมได้รับค าถามจากประชาชนในพื้นที่อยู่เป็นประจ า ว่าเพราะเหตุใด     
 จึงด าเนินการไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งนักท่องเที่ยวก็ตั้งค าถามว่าเหตุใดสภาพสถานที่
 ท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองถึงมีสภาพเช่นนี้ครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เท่าท่ีผมทราบ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี 3 โครงการ ที่ด าเนินการในบริเวณตลาดแม่กลอง มีการจัดซื้อจัดจ้างไปเรียบร้อย
นายกเทศมนตรี ตั้งแต่ปี 2560 - 2561 ซ่ึงเหตุผลที่ให้ระงับการด าเนินโครงการ เนื่องจากติดปัญหา
 ในส่วนของเสาไฟฟ้าและการน าสายไฟลงดิน ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการต่อไป
ได้ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มีมติให้ระงับการด าเนินการไว้ก่อน ซ่ึงท่านสมาชิกสภาฯ
 จะเข้าใจดีว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ถูกปรับ เนื่องจากเป็นไปตามระเบียบ โดยเมื่อผู้รับจ้าง
 ไม่สามารถด าเนินการต่อได้ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง คณะกรรมการ
 หรือเทศบาล ต้องสั่งให้ผู้รับจ้างยุติการด าเนินการ ซึ่งจะด าเนินการต่อไปได้ก็ต่อเมื่อ
 ผู้รับจ้างสามารถลงพ้ืนที่ไปด าเนินการได้ โดยกองช่างได้ประสานกับการไฟฟ้าฯ แล้ว
 และการไฟฟ้าฯ ได้แจ้งว่า ถึงแม้เสาไฟยังติดตั้งค้างอยู่ แต่ได้ด าเนินการวางระบบ   
 การเดินสายต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการตัดเสาไฟเท่านั้น ซึ่งไม่มีผลกระทบ
 กับการด าเนินการ เทศบาลจึงให้กองช่างด าเนินการเรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญา ซึ่งได้มา
 ท าสัญญาแล้ว 2 ราย ในส่วนของรายละเอียด ผมขอให้หัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน
 ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านหัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ขออนุญาตชี้แจงครับ กองช่างได้เรียกผู้รับจ้างมาลงนามในบันทึกต่อท้ายสัญญา 
หัวหน้าฝ่ายโยธา เพ่ือเข้าด าเนินการแล้ว จ านวน 2 โครงการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 แต่ผู้รับจ้าง
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง ยังไม่ได้ลงพ้ืนที่ไปด าเนินการ ได้แก่ ถนนเพชรสมุทร ถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาล
 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และถนนเกษมสุขุมบริเวณศาลเจ้าพ่อแม่กลอง ถึงบริเวณ
 ด้านข้างส านักงานเทศบาล ส าหรับถนนที่กองช่างจะเรียกผู้รับจ้างมาด าเนินการเป็น
 เส้นต่อไป คือ ถนนบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ ถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จ      
 พระพุทธเลิศหล้า และถนนศรีจ าปา บริเวณร้านฟลอริดา, ร้านศรีสุวรรณ และถนน
 เส้นสุดท้าย คือ บริเวณตลาดผลไม้ ซึ่งติดปัญหากรณีเสาไฟโคมประติมากรรม
 ประมาณ 9 ต้น ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากต้องรอการไฟฟ้าฯ มาถอนเสา
 ดังกล่าวออก เทศบาลจึงติดตั้งเสาสีเขียวแทนที่ได ้ซึ่งการไฟฟ้าฯ แจ้งว่า ภายในเดือน
 สิงหาคม 2562 จะด าเนินการถอนเสาไฟให้แล้วเสร็จทั้งหมด ซึ่งหลังจากติดตั้ง    
 เสาสีเขียวแล้ว งานถนนจึงจะเข้าด าเนินการไดค้รับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขณะนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยในเวลากลางคืนบริเวณดังกล่าวไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านท่านสมาชิกสภาฯ มาเป็นจ านวนมาก  
  เชิญท่าน ส.ท.นที  ชลธาร ครับ 

นายนที  ชลธาร  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในการประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล คราวที่ผ่านมา ผมได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการที่สภาฯ ได้อนุมัติไป ซึ่งได้ติดตามกรณี
 เสาธงของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว และได้ค าตอบว่าจะน าไปแก้ไขปรับปรุง    
 แล้วน าเข้าในการประชุมครั้งนี้ แต่ผมยังไม่เห็นเรื่องดังกล่าว ด้วยความเป็นห่วงว่า
 โรงเรียนใกล้เข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนแล้ว ถ้าสามารถหาผู้รับเหมาด าเนินการได้ในช่วง
 ปิดภาคเรียน น่าจะด าเนินการแล้วเสร็จทันในช่วงเปิดภาคเรียนครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เรื่องการแก้ไข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี ปรับปรุงรายละเอียดกรณีเสาธงของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ผมได้ลงนามใน
นายกเทศมนตรี ญัตตินายกเทศมนตรี เพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ในคราวต่อไปแล้ว เหตุผลที่ไม่ได้
 น าเข้าที่ประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนล่าช้านิดหน่อย ซึ่งยังอยู่ใน
 สมัยประชุมสามัญนี้ โดยจะประชุมในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญ ส.ท.สุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ขอสอบถาม
สมาชิกสภาเทศบาล อีกหนึ่งเรื่อง กรณีเครื่องออกก าลังกายภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องจากสภาฯ
 ได้อนุมัติผ่านไปนานพอสมควรแล้ว ไม่ทราบว่าเมื่อใดจะสามารถใช้งานได้ ซึ่งผม
 ได้รับทราบข้อมูลมาว่า กองช่างไม่กล้าจัดซื้อในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติประมาณ
 500,000 บาท ผมก็ไม่เข้าใจว่ากลัวเรื่องอะไร ถ้าซื้อในราคาเท่าไหร่ก็ชี้แจงไปตาม
 ความเป็นจริง ซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหา เพราะอุปกรณ์ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ    
 มีสภาพช ารุดทรุดโทรมมาก จึงต้องมีการปรับปรุงอยู่เรื่อย ๆ รวมถึงห้องน้ าที่ช ารุด  
 มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ก็ยังไม่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดี ท่านสมาชิกสภาฯ  
 หลาย ๆ ท่านไม่กล้าไปวิ่งที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว เนื่องจากประชาชนจะสอบถาม
 ในประเด็นดังกล่าว ซึ่งก็ให้ค าตอบกับประชาชนไม่ได้ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นหน้า
 เป็นตาของเทศบาล จะต้องท าให้สะอาด เรียบร้อย และปลอดภัยครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  กรณีห้องน้ า
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ผมก็มีความกังวลอยู่ เนื่องจากผมได้ไปวิ่งในสวนเฉลิม
นายกเทศมนตรี พระเกียรติเกือบทุกวัน และได้รับการสอบถามจากผู้ที่มาวิ่งด้วยกันว่า เพราะเหตุใด
 จึงไม่ด าเนินการสักที เรียนให้ทราบว่า เทศบาลได้ตั้งงบประมาณเพ่ือปรับปรุงห้องน้ า
 ทั้งตัวอาคาร วงเงิน 500,000 บาท โดยได้หาผู้รับเหมามา 2 - 3 รอบแล้ว แต่ใน
 ระยะแรก ๆ ไม่มีผู้รับเหมามารับด าเนินการเลย โดยให้เหตุผลว่า เป็นงานที่ด าเนินการยาก
 ซึ่งจะต้องด าเนินการขุดและเจอกับของเสีย และได้ก าไรที่ไม่เหมาะสมกับเนื้องาน
 เมื่อเวลาผ่านไป ท าให้ต้องก าหนดราคากลางใหม่ และให้วิศวกร (สย.) ลงนาม
 เรียบร้อยแล้ว งบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณที่ใช้ด าเนินการซ่อมทั้งตัวอาคาร
 เทศบาลจึงไม่สามารถน างบประมาณเฉพาะในส่วนย่อยไปปรับเปลี่ยนได้ มีหลายคน
 ถามผมว่า เพราะเหตุใดจึงไม่ด าเนินการซ่อมประตูก่อน ทั้ง ๆ ที่ประตูมีสภาพเหลืออยู่
 ครึ่งบาน เหตุผลคือเมื่อตั้งงบประมาณซ่อมทั้งตัวอาคารแล้ว ถ้าจะตั้งงบประมาณ
 ซ่อมแซมในบางส่วนอีก จะเป็นการด าเนินการซ้ าซ้อน และท าให้งบประมาณที่ตั้งไว้
 เพ่ือซ่อมทั้งตัวอาคารเปลี่ยนไป ท าให้เนื้องานไม่ตรงกับที่สภาฯ ได้อนุมัติไว้ จึงมี
 ความจ าเป็นต้องรอ ซึ่ง ณ ปัจจุบันทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงรอผู้รับจ้าง    
 เข้ามาด าเนินการในเร็ว ๆ นี้ครับ ส าหรับกรณีเครื่องออกก าลังกาย ผมขอให้หัวหน้า
 ฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านหัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ขออนุญาตชี้แจงครับ เนื่องจากราคาเครื่องออกก าลังกายเดิมที่ได้ก าหนดไว้  
หัวหน้าฝ่ายโยธา มีระยะเวลาที่ผ่านมานาน กองช่างจึงได้แจ้งให้ผู้ขายเสนอราคาเข้ามาใหม่ โดยก าหนด
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง ให้วันที ่9 สิงหาคม 2562 เป็นวันสุดท้ายที่รับข้อเสนอ โดยปรากฏว่ามีผู้เสนอราคามา
 จ านวน 4 ราย ซึ่งจะได้เสนอให้ท่านปลัดเทศบาลพิจารณาเลือกผู้เสนอราคาต่ าสุ ด
 เป็นคู่สัญญาในการซื้อจ้างครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอให้เร่งด าเนินการ เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้วครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมเคยอภิปราย
สมาชิกสภาเทศบาล ไว้แล้วว่า อดีตผู้อ านวยการกองช่างได้ตั้งวงเงินที่ใช้ด าเนินการไว้มากเกินไป ซึ่งผมได้
 พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เรื่องงบประมาณ โดยได้ข้อมูลว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล
 ที่สามารถท าได้ ในการน างบประมาณดังกล่าวไปจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายตามแบบ
 ของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะสามารถประหยัดงบประมาณได้ประมาณ 200,000 บาท
 ซึ่งผมได้เสนอแนะไป 2 - 3 รอบแล้วครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ตามที่ท่าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี สมาชิกสภาฯ เสนอแนะให้ผมไปด าเนินการเอง ผมไม่สามารถท าได้ครับ เนื่องจาก
นายกเทศมนตรี โครงการดังกล่าวอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ และตามระเบียบก าหนดให้มีการ
 จัดซื้อจัดจ้าง การเสนอราคาโดยหาผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ าที่สุด ซึ่งผู้เสนอราคา
 จะต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์ ส าหรับรายละเอียด กองช่างจะน ามาเสนอต่อไป
 ว่ามีผู้ประกอบการกี่รายที่เสนอราคามา รายใดเสนอราคาต่ าที่สุดและถูกต้องตาม
 คุณลักษณะของเครื่องออกก าลังกายที่ก าหนดไว้ ในส่วนของเรื่องงบประมาณที่ตั้งไว้
 จ านวนเกือบ 500,000 บาท ถ้าผู้รับจ้างได้เสนอราคามาในจ านวน 300,000 -
 400,000 บาท ก็สามารถด าเนินการได้ โดยเงินที่เหลือจะตกเป็นเงินสะสมของเทศบาล 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ ผมเรียนถามกองช่างว่า ผู้ประกอบการ 4 ราย ดังกล่าว ที่เสนอราคามา กองช่าง
สมาชิกสภาเทศบาล ได้ด าเนินการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ หรือเป็นการเชิญผู้ประกอบการมาเองครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านหัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ขออนุญาตชี้แจงครับ เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงครับ 
หัวหน้าฝ่ายโยธา 
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง   

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ ในกรณีดังกล่าว ผมสามารถให้ผู้ประกอบการที่จังหวัดนครสวรรค์มาเสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล ราคากับทางกองช่างโดยตรง ในราคาประมาณ 350,000 บาท ได้หรือไม่ โดยผมมี
สมาชิกสภาเทศบาล ความเห็นว่า การเสนอราคาของผู้ประกอบการ 4 ราย ดังกล่าว เป็นการนัดแนะกัน
 ผมขอให้กองช่างชี้แจงด้วยครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านหัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  สามารถท าได้ครับ โดยให้ผู้ประกอบการมาเสนอราคาได้เลย ซ่ึงสามารถติดต่อ
หัวหน้าฝ่ายโยธา ขอแบบได้ที่กองช่างเพ่ือน าไปประมาณราคา และขอให้เร่งด าเนินการเสนอมาภายใน
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง เดือนสิงหาคม 2562 ครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมนตรี  จอมผา  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการคัดเลือก จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ท่าน ส.ท.จิรวัฒน์  
 กิตติโชติพาณิชย์, ท่าน ส.ท.นที  ชลธาร และท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ มาประชุม
 ในวันนี้ เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  มีเรื่อง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์จากกองคลัง ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562
นายกเทศมนตรี  จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เรียนให้ทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1
 มกราคม 2563 เทศบาลจะปรับเปลี่ยนการจัดเก็บภาษี โดยจากเดิมเทศบาลจัดเก็บ
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งจะปรับเปลี่ยนเป็นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ซึ่งหลักเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงไป เช่น ประเภทมูลค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง กิจการพาณิชย์
 เป็นต้น โดยทางกองคลังได้จัดท าแบบสรุปเพ่ือแจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ น าไปศึกษา
 และชี้แจงให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ ในส่วนของเทศบาลจะด าเนินการ
 ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายพร้อมจัดท าแผ่นพับให้ทราบเป็นระยะ ๆ โดยให้
 ท่านตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินประเภทใด จะต้องเสียภาษีหรือไม่ และเสียจ านวนเท่าใด  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ        มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล     ขอเชิญเสนอได้ครับ 
       (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มีในวันนี้สภาเทศบาลได้ประชุมมาครบทุกวาระการประชุมแล้ว                      

ผมขอขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล 
ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม       
ที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณครับ และขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม                เวลา ๑5.00 น. 
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  (ลงชื่อ)         ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายชานนท์  ธนุรเวท) 

นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
วันที่  16  สิงหาคม  2562 

  (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวดวงรัตน์  แก้วนิลกุล) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

  (ลงชื่อ)        เลขานุการสภาเทศบาล 
(นายมนตรี  จอมผา) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งนี้  คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว 

  (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางวนิดา  สุริยะวรรณากูล) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางเยาวภา  สุขเสวตร์) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายฐกฤต  ยมะสมิต) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2      
เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖2 ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่       
27 สิงหาคม 2562   

     (ลงชื่อ) 
(นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
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