
1 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

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

ผู้มาประชุม 
 1. นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายจิรวัฒน์ กิตติโชติพาณิชย์ รองประธานสภาเทศบาล  
 ๓.   นางสาวฉัฐณัฐ ศิธรกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายฐกฤต ยมะสมิต สมาชิกสภาเทศบาล    
 5.  นางเยาวภา สุขเสวตร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายนิทัศน์ ฮวดลิ้ม สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นางวนิดา สุริยะวรรณากูล สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายสมคิด หยกสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นายนิยม สิงหาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นายธวัชชัย คงนะภักด ี สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นจิ๋ว สมาชิกสภาเทศบาล  
 12. นายนที  ชลธาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑3. นายสุกิจ จินตพงค์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 14. นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 15. นายมนตรี จอมผา สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภา 

ผู้ไม่มาประชุม  
 1. นายโฆษิต เครือวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล    ลาป่วย 
 2. นายสุวัฒน์ พงศ์สิริจินดา สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 

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. นางสาวสุนิสา ตุ้มฉิม นายช่างโยธา อาวุโส 
     รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง 
 9.    นายสิริชัย มะเวชะ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว 
 10. นายอารีย์ เมฆขุนทด ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 11. นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
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 12. นางสาวปิยนุช สุวรรณโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 13. นางสาวลาวรรณ หยกสกุล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 ๑4. นางสาวธันยรัตน์      ทองเอ้ือ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 15. นางสาวนงลักษณ์ ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 16. นางสมใจ พันพัว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๑7. นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง นิติกรช านาญการ 
 18. นายสกลเขต ปฐวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 19. นายชานนท์ ธนุรเวท นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 20. นายปรินทร พรามสุภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 21. นายนพัฒน์ ธนาภรณ์วิริยะกุล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 22. นายอนุสรณ์ กุลทนาวงษ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 21. นายธนิก แสงจันทร์ ผู้สื่อข่าว เอสพีเอส เคเบิลทีวี 
 22. นางสาวกิตติมา จิระสุข ผู้สื่อข่าว เอสพีเอส เคเบิลทีวี 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

  - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล    
ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าห้องประชุม 

  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล บูชาพระรัตนตรัย  
  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่สาม ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้
ประธานสภาเทศบาล เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2
 ซ่ึงมีสมาชิกครบองค์ประชุม โดยก่อนเริ่มประชุม ขอแก้ไขเอกสารประกอบการประชมุ 
 ดังนี้  
  1. ระเบียบวาระท่ี 5.6 หน้า 1 ขอให้ใช้ใบแทรกท่ีเจ้าหน้าที่จัดวางไว้แทน 
  2. เพ่ิมเติมระเบียบวาระท่ี 5.7 และ 5.8 ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่จัดวางไว้ 
  และในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลลา จ านวน 2 คน ดังนี้ 
  1. นายโฆษิต  เครือวรรณ์   สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 
  2. นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา  สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

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

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ
ประธานสภาเทศบาล เป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในส่วนใด
ประธานสภาเทศบาล หน้าใด ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควร
ประธานสภาเทศบาล รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 25๖2
 โปรดยกมือครับ 
   (สมาชิกยกมือลงมติ 14 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 25๖2 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ            ตามที่ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม เมื่อวันที่ ๑3 สิงหาคม 25๖2
ประธานสภาเทศบาล  ทีป่ระชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ไปแล้ว 
 และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปี 2563 จ านวน 3 คน โดยมีนายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ รองประธาน 
 สภาเทศบาล เป็นประธานกรรมการ นายนิยม  สิงหาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 เป็นกรรมการ นายนที  ชลธาร  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 และได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ก าหนดการยื่นค าแปรญัตติจ านวน 3 วัน ในวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562        
 เวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นเวลา 27 ชั่วโมงนับแต่รับหลักการ และก าหนดให้
 คณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และเมื่อครบก าหนด
 เวลาแปรญัตติแล้ว คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมสรุปรายงานผลการแปรญัตติ
 ซึ่งผมได้แจ้งให้ท่านสมาชิกและท่านนายกเทศมนตรีทราบตามหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น 

  ต่อไปผมจะขอให้คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมนี้    
ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งครับ  

นายนที ชลธาร รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลเป็น 
สมาชิกสภาเทศบาล    คณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

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

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ตามที่สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีมติในคราวประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่สาม เมื่อวันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕๖2 รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และได้ก าหนด
ระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 สิงหาคม ๒๕๖2 
เวลา 08.30 - 16.30 น. และที่ก าหนดระยะเวลาประชุมพิจารณา ของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นเวลา 1 วัน คือในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยให้
คณะกรรมการแปรญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นต่อประธานสภาเทศบาล เพ่ือแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ    
ตามความในข้อ 50 วรรคแรก แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ  
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 นั้น 
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  ในก าหนดระยะเวลายื่นเสนอค าขอแปรญัตติ ในวันที่ 14 - 16 สิงหาคม ๒๕๖2 
เวลา 08.30 - 16.30 น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ยื่นค าขอแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 
ภายในเวลา 12.00 น. ประธานคณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการ สมาชิก
สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ทราบว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ครั้งที่ 1 /2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงตามระเบียบฯ  

  คณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ได้ร่วมประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 
11.30 น. โดยมีผลการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 สรุปได้ดังนี้ 

  1. ชื่อร่างเทศบัญญัติ เทศบัญญัติเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่มีการยื่นแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม  

  2. วันบังคับใช้ร่างเทศบัญญัติ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่มีการยื่น
แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม  

  3. เทศบัญญัติ ข้อ 4-7 งบประมาณรายจ่าย ไม่มีการยื่นแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
ให้คงไว้ตาม ร่างเดิม  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอส่งรายงานให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบต่อไป 

  (ลงชื่อ)    จิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์  ประธานกรรมการ 
(นายจิรวัฒน์ กิตติโชติพาณิชย์) 

  (ลงชื่อ)         นิยม  สิงหาเจริญ กรรมการ 
(นายนิยม สิงหาเจริญ) 

  (ลงชื่อ)            นท ี ชลธาร กรรมการและเลขานุการ 
(นายนที  ชลธาร) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ            ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดประสงค์จะซักถามคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ 
   (ไม่มี) 
   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบรายงานผลของคณะกรรมการฯ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3         
ขั้นให้ความเห็นชอบ) 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ            ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล   รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณา และสภาเทศบาล
 ได้มีมติในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม เมื่อวันที่ ๑3 สิงหาคม 25๖2          
 รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 และส่งให้
 คณะกรรมการสามัญพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563                  
 ได้พิจารณาแล้วเสนอความเห็นให้เสนอตามร่างเดิมไปแล้ว โดยไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
 ยื่นเสนอขอแปรญัตติ และไม่มีคณะกรรมการท่านใดแก้ไข ดังนั้น ในการพิจารณา  
 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ
 ซึ่งตามข้อ 51 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
 พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก าหนดว่าในการพิจารณา
 ร่างข้อบัญญัติในวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
 คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

   ดังนั้น เมื่อไม่มีข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข    
 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 แต่อย่างใด จึงจะไม่มีการปรึกษา
 หรือมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอความเห็นเป็นอื่น เชิญครับ 
  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอความเห็นเป็นอ่ืน ถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาแปรญัตติ  

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 25๖๒ ตามที่
คณะกรรมการเสนอฯ  

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  

  ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ 3 ขั้นให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ผมจะขอมติจากที่ประชุม  
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ได้ 
โปรดยกมือครับ 

  (สมาชิกยกมือลงมติ 14 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ได้ และให้เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล ด าเนินการ
ตามระเบียบฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
สมุทรสงครามกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม จ านวน 
30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขอถอนญัตติดังกล่าวครับ  
ปลดัเทศบาล ปฏิบัติหนา้ที ่  
นายกเทศมนตรี   
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายการค่าจัดซื้อ
 เครื่องรับ UHF/FM ชุดลูกข่าย ชนิดเครื่องขยายเสียงเดี่ยว ใช้กับล าโพง 2 ดอก 
 จ านวน 3 ชุด เป็นเงิน 141,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕629 
นายกเทศมนตรี    (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

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

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62    
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้  

  โอนลด    
  แผนงานบริหารทั่วไป 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
  ค่าวัสดุ 
  ประเภท ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน    100,000      บาท 
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน       41,000 บาท 

  โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)                                                          
  แผนงานบริหารทั่วไป  
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   จ านวน      141,000    บาท 
  - ค่าจัดซื้อเครื่องรับ UHF/FM ชุดลูกข่าย ชนิดเครื่องขยายเสียงเดี่ยว ใช้กับ

ล าโพง ๒ ดอก จ านวน 3 ชุด เป็นเงิน 141,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 (๑) เครื่องรับภาคขยายเสียงเดี่ยว ความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz จ านวน 1 ชุด 
 (๒)  แผงเสาอากาศ YAGI ๓E พร้อมสายและข้อต่อ จ านวน 1 ชุด 
 (๓)  ล าโพงฮอร์น ขนาด ๖ นิ้ว ก าลังขับ ๖๐ วัตต์ (ส าหรับเครื่องขยายเสียงเดี่ยว)

จ านวน 2 ดอก 
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 - ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมี    
ความจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 
ให้ประชาชนได้รับทราบ และเพ่ือเพ่ิมเติมให้มีความครอบคลุมภายในเขตเทศบาล 

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

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 31/121 รายการที่ 2 

เหตุผล 

  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาลให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่เสียงตามสายยังไม่ครอบคลุม เพ่ือให้
ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นการจัดซื้อเพ่ือมาติดตั้ง    
ใช้งานกับระบบเดิมที่ใช้งานอยู่และต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบเสียงตามสายของ
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ระบบแม่ข่ายภาคส่ง) ที่มีอยู่เดิม โดยไม่มีการดัดแปลง
ชุดแม่ข่ายให้เกิดความเสียหาย และเพ่ือเป็นการควบคุมในการดูแลรักษาระบบเดิม    
ที่มีอยู่ให้สามารถเชื่อมโยงกับการใช้งาน ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของแต่ละยี่ห้อ รวมทั้ง
ค่าครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

  ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน 141,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27  
ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายการค่าจัดซื้อ
 เครื่องรับ UHF/FM ชุดลูกข่าย ชนิดเครื่องขยายเสียงเดี่ยว ใช้กับล าโพง 2 ดอก
 จ านวน 3 ชุด (กองวิชาการและแผนงาน) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น
 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ
   เมื่อไม่มี ผมขอสอบถามว่า การติดตั้งระบบเสียงตามสายในครั้งนี้ จะเชื่อมโยง

กับระบบแม่ข่ายเดิมหรือไม ่
   เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เชื่อมโยงกับระบบแม่ข่ายเดิม โดยเป็นการติดตั้งเพ่ิมเติมครับ  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 9 
นายกเทศมนตรี     

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล  (ไม่มี)
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
รายการค่าจัดซื้อเครื่องรับ UHF/FM ชุดลูกข่าย ชนิดเครื่องขยายเสียงเดี่ยว ใช้กับ
ล าโพง 2 ดอก จ านวน 3 ชุด (กองวิชาการและแผนงาน) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 14 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายการค่าจัดซื้อ
เครื่องรับ UHF/FM ชุดลูกข่าย ชนิดเครื่องขยายเสียงเดี่ยว ใช้กับล าโพง 2 ดอก 
จ านวน 3 ชุด (กองวิชาการและแผนงาน) 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายการค่าจัดซื้อเครื่อง
ตัดเหล็กไฟเบอร์กลาส 14 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,500 บาท (กองช่าง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕629 
นายกเทศมนตรี    (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒     
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ส าหรับจัดซื้อค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์โรงงาน  
จ านวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

  1. เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๔ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน  
๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  

  โอนลด จ านวนทั้งสิ้น  00๔,๕๐๐   บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  หมวดค่าใช้สอย                             ตั้งไว้      ๗,000,000     บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   คงเหลือ 0,๑๖๐,๒๐๐    บาท 
  รวมโอนลด                                     เป็นเงิน    0,00๔,๕00     บาท 
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   โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวนทั้งสิ้น  00๔,๕๐๐     บาท 
  รวมโอนเพ่ิม                                   เป็นเงิน  0,00๔,๕00     บาท 
  รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์  
  ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน 
  เป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์กลาส ๑๔ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน  

๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
   - ก าลังไฟฟ้า 2,000 W 
   - ความเร็วรอบตัวเปล่า 3,800 RPM 
   - เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 355 มม. (14”) 
   - สามารถตัดโลหะได้ทั้งแนวตรงและแนวเฉียงซึ่งสามารถปรับมุมได้ถึง 45 องศา 
 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจ าเป็น                        

ต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของช่าง (น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๘ ล าดับที่ ๓ รายการที่ ๑ 

เหตุผล 

  ด้วยภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีฝาท่อระบายน้ าภายในเขตเทศบาลฯ 
ตามถนนตรอก ซอยสาธารณะต่าง ๆ เป็นจ านวนมากและได้ไปด าเนินการตรวจสอบ
มาพบว่าฝาท่อมีสภาพช ารุดเสื่อมสภาพ แตกหัก เสียหาย หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ด าเนินการ
ซ่อมแซม อาจจะท าให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรไปมาได้ทุกขณะ จึงมีความจ าเป็น 
ต้องการซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๔ นิ้ว จ านวน ๑ ตัว เป็นเงิน  
๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ส าหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตัดเหล็กในการท า
ฝาท่อท่ีช ารุด เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนฝาท่อใหม่ 

  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่) เพ่ือจัดซื้อจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๔ นิ้ว  
จ านวน ๑ ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕0๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือสภา
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) รายการค่า
จัดซื้อ เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์กลาส 14 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง (กองช่าง) ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ และพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอ
เชิญ เสนอได้ครับ 
   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
รายการค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์กลาส 14 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง (กองช่าง)           
โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมต ิ14 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายการค่าจัดซื้อ
เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์กลาส 14 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง (กองช่าง) 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายการค่าจัดซื้อ
หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้ามปืน ปรับขนาดได้ มีคันโยก เปิด - ปิดในตัว แรงดันน้ าสูง 
ท าด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 25,000 บาท (กองช่าง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕629 
นายกเทศมนตรี    (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒       
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ส าหรับจัดซื้อค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ดับเพลิง 
จ านวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

  1. หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้ามปืนปรับขนาดได้ มีคันโยก เปิด - ปิดในตัว 
แรงดันน้ าสูง ท าด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ จ านวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท   
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  โอนลด    จ านวนทั้งสิ้น  0๒๕,0๐๐ บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  หมวดค่าใช้สอย                               ตั้งไว้       ๗,๐๐๐,000   บาท 
 
 
 



11 

 

  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    คงเหลือ   0,๑๘๕,๒๐๐    บาท 
  รวมโอนลด                                      เป็นเงิน    0,02๕,000    บาท 

   โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวนทั้งสิ้น  02๕,0๐๐   บาท 
   รวมโอนเพ่ิม                                    เป็นเงิน   0,02๕,000    บาท                                     
   รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   หมวด ค่าครุภัณฑ์  
   ประเภท  ครุภัณฑ์ดับเพลิง    
   เป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้ามปืนปรับขนาดได้ มีคันโยก เปิด - ปิดในตัว 

แรงดันน้ าสูง ท าด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ จ านวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท     
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                   

 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจ าเป็น                   
ต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของกองช่าง (น ามาจากแผนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) หน้า ๘ ล าดับที่ ๓ รายการที่ ๔ 

เหตุผล 

   ด้วยรถยนต์บรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๗๐๑๑ สมุทรสงคราม         
ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการล้างถนน, ล้างตลาดผลไม้ ตลาดสดเทศบาล และลอกท่อ
ระบายน้ าที่อุดตันภายในเขตเทศบาลที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และช่วย    
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย เช่น รดน้ าต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถนนในความรับผิดชอบ
ทีเ่ทศบาล ซึ่งรถยนต์คันดังกล่าว มีความจ าเป็นต้องการใช้หัวฉีดน้ าดับเพลิง แบบด้ามปืน
ปรับขนาดได้ มีคันโยก เปิด - ปิดในตัว แรงดันน้ าสูง ท าด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ 
จ านวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ส าหรับไว้ใช้ใน  
การปฏิบัติงาน 

   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่) เพ่ือจัดซื้อจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้ามปืนปรับขนาดได้ มีคันโยก 
เปิด - ปิดในตัว แรงดันน้ าสูง ท าด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ จ านวน ๑ ตัว รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐  บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติ              
ของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายการค่าจัดซื้อ
 หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้ามปืนปรับขนาดได้ มีคันโยก เปิด - ปิดในตัว แรงดันน้ าสูง
 ท าด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ จ านวน 1 ตัว (กองช่าง) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและ
 พิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ
   (ไม่มี) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
รายการค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้ามปืนปรับขนาดได้ มีคันโยก เปิด - ปิดในตัว 
แรงดันน้ าสูง ท าด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ จ านวน 1 ตัว (กองช่าง) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 14 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายการค่าจัดซื้อ
หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้ามปืนปรับขนาดได้ มีคันโยก เปิด - ปิดในตัว แรงดันน้ าสูง 
ท าด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ จ านวน 1 ตัว (กองช่าง)  

ระเบียบวาระท่ี 5.6 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายการค่ารื้อถอน    
เสาธงเดิมและก่อสร้างเสาธงใหม่โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 
เป็นเงิน 540,000 บาท (กองการศึกษา) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕629 
นายกเทศมนตรี    (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2562 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  โอนลด   
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบบุคลากร 
  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 
  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน ๕๔๐,๐๐๐   บาท 
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  โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ๕๔๐,๐๐๐   บาท 
  โครงการรื้อถอนเสาธงเดิมและสร้างเสาธงใหม่โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) เป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท โดยท าการรื้อถอนเสาธงเดิมและก่อสร้าง
เสาธงชาติขึ้นใหม่จ านวน ๑ แห่ง บนฐานขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร 
สูง ๑.๖๐ เมตร เป็นเสาสแตนเลส ประกอบด้วย เสาหลัก จ านวน ๑ เสา สูงไม่น้อยกว่า 
๑๒ เมตร และเสาบริวาร จ านวน ๑๐ เสา ความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล (น ามาจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)     
หน้า ๓/๙๗ รายการที่ ๔๙   

เหตุผล 

  เนื่องจากเสาธงเดิมก่อสร้างมานานแล้ว ประกอบกับได้มีการก่อสร้างโครง
หลังคาเหล็กคลุมสนามกีฬา โครงหลังคาบดบังเสาธงชาติเดิม ท าให้ขณะที่นักเรียน
เคารพธงชาติไม่เห็นเสาธงชาติ จึงมีความจ าเป็นต้องท าการรื้อถอนเสาธงเดิมออกและ
ก่อสร้างเสาธงชาติใหม่โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ตามแบบแปลน
ของเทศบาล (น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๓/๙๗ 
รายการที่ ๔๙   

  ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โอนไปตั้งรายจ่ายรายการใหม่) จ านวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โปรดพิจารณาอนุมัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ซึ่งก าหนดว่าการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายการค่ารื้อถอน
 เสาธงเดิมและก่อสร้างเสาธงใหม่โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
 ของกองการศึกษา ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด
 ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
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นางสาวฉัฐณัฐ ศิธรกุล  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนใหญ่ตามโรงเรียนต่าง ๆ จะไม่มีเสาบริวาร ดิฉันจึงขอสอบถามว่า การก่อสร้าง
 เสาบริวารของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จ านวน 10 เสา
 เพ่ือใช้ประโยชน์ในเรื่องใด 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ผอ.สิริชัย มะเวชะ ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม)่ รายการค่ารื้อถอน 

นายสิริชัย มะเวชะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผอ.โรงเรียนเทศบาล ในส่วนของการก่อสร้างเสาบริวาร จ านวน 10 ต้น ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
วัดป้อมแก้วฯ (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมที่จ าเป็นต้องใช้ธงเป็นสัญลักษณ์ เช่น
 กิจกรรมอาเซียน กิจกรรมค่ายพักแรม และกิจกรรมส าคัญที่เก่ียวกับวันส าคัญของชาติ
 หรือของโลก รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  พ้ืนที่การก่อสร้างเสาธงในครั้งนี้ เพียงพอหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม)่ รายการค่ารื้อถอน 

นายสิริชัย มะเวชะ  เพียงพอครับ  
ผอ.โรงเรียนเทศบาล เสาธงบริวารทั้ง 10 ต้น ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) จะน า
วัดป้อมแก้วฯ ไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมที่ต้องใช้ธงเป็นสญัลักษณ์ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
ประธานสภาเทศบาลระมาณ พ. (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน
 เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่
 รายการค่ารื้อถอนเสาธงเดิมและก่อสร้างเสาธงใหม่โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว 
 (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ของกองการศึกษา โปรดยกมือครับ 
   (สมาชิกยกมือลงมติ 14 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายการค่ารื้อถอน
เสาธงเดิมและก่อสร้างเสาธงใหม่โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)  
ของกองการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี 5.7 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายการค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่ง
ท างาน จ านวน 3 ตัว เป็นเงิน 9,000 บาท (กองการศึกษา) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
นายกเทศมนตรี    (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
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 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒         
(โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่) หมวดค่าครุภัณฑ์ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

  โอนลด  9,000  บาท  
  แผนงานการศึกษา 
  งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา) 
  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
  ประเภท รายจ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะ

รายจ่าย หมวดอ่ืน ๆ   
  (6) ค่าใช้จ่ายในการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งไว้ 

 จ านวน 100,๐๐๐  บาท 

  โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)   
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
  ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 9,๐๐๐  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 3 ตัว เป็นเก้าอ้ีนั่งบุนวม มีพนักพิง 

มีที่ท้าวแขน มีล้อ และปรับระดับได้ ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ และจ าเป็นต้องใช้ในฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กองการศึกษา 

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

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๓/131 รายการที่ ๙   

เหตุผล 

  ด้วยกองการศึกษา มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ได้แก่เก้าอ้ีนั่ง
ท างาน จ านวน 3 ตัว เป็นเงิน 9,000 บาท จ าเป็นต้องใช้ในฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา และเพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุด ซึ่งกองการศึกษา 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายการดังกล่าวไว้ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ประกอบกับมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอนงบประมาณได้ 
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  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โอนไปตั้งรายจ่ายรายการใหม่) เพ่ือสภาเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย    
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗        
ซึ่งก าหนดว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายการค่าจัดซื้อ
 เก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 3 ตัว ของกองการศึกษา ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา
 ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ
   (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน
 เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่
 รายการค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 3 ตัว ของกองการศึกษา โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 14 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายการค่าจัดซื้อ
เก้าอ้ีนั่งท างาน จ านวน 3 ตัว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ของกองการศึกษา 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.8 การขอปรึกษาหารือแนวทางการบริหารสัญญา 
ประธานสภาเทศบาล ปรับปรุงถนน ของนายกเทศมนตรี ผมขอพักการประชุม เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือให้
 เจ้าหน้าที่ได้เตรียมเอกสารเรื่องเดิมของการก่อสร้างถนนทั้ง 7 สาย และข้อมูลต่าง ๆ     
 รวมทั้งได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้สภาเทศบาลรับทราบที่มาของเรื่อง และท าความเข้าใจ           
 ที่ตรงกัน ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายหรือเสนอแนะตามระเบียบวาระต่อไป 

พักประชุม เวลา 11.30 น. 

เริ่มประชุม    เวลา 12.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 5.8 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอปรึกษาหารือแนวทางการบริหารสัญญาปรับปรุงถนน 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลดัเทศบาล ปฏิบัติหนา้ที ่  เรื่อง ขอปรึกษาหารือแนวทางการบริหารสัญญาปรับปรุงถนนฯ 
นายกเทศมนตรี 
 เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    

  ตามที่สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีมติในคราวประชุมสมัยสามัญ         
สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 และมติในคราว
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559  
ให้เทศบาลเมืองสมุทรสงครามใช้เงินสะสม จ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนา  จ านวน 2,104,400 บาท 
  2. โครงการปรับปรุงถนนไกรชนะ  จ านวน 2,967,900 บาท  
 3. โครงการปรับปรุงถนนเพชรสมุทรและถนนธรรมนิมิต จากถนนไกรชนะ  

ถึงสี่แยกโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  จ านวน 3,462,800 บาท 
 4. โครงการปรับปรุงถนนศรีจ าปา  จ านวน 4,550,500 บาท 
 5. โครงการปรับปรุงถนนธรรมนิมิตช่วงข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
   จ านวน 1,149,000 บาท   
 6. โครงการปรับปรุงถนนเกษมสุขุม   จ านวน 4,460,000 บาท  
 7. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนราชญาติรักษา จากหน้าโรงเรียนอนุบาลถึง 

สี่แยกธนาคารไทยพาณิชย์  จ านวน 2,700,000 บาท  
 โดยทั้ง 7 โครงการ มีการด าเนินการหาผู้รับจ้างปฏิบัติงาน และมีการตกลงว่าจ้าง  

โดยลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และมีการ
ส่งมอบงานแล้ว จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงถนนไกรชนะ และโครงการ
ปรับปรุงถนนธรรมนิมิต ช่วงข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ส่วนอีก 5 โครงการ 
อยู่ในระหว่างการลงมือปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ซึ่งตามรายละเอียดเนื้องานที่ตกลง
ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงทางเท้าใหม่ โดยต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ผู้รับ
จ้างได้ด าเนินการรื้อปรับปรุงทางเท้าในบริเวณถนนเพชรสมุทรตามสัญญาจ้าง   ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ ได้มีประชาชนในชุมชนตลาดและบริเวณใกล้เคียง จ านวนหนึ่งได้
ไปร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ณ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่ต้องการให้
มีการรื้อถอนหรือปรับปรุงทางเท้าในถนนสายต่าง ๆ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย
ต่อทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการปรับปรุงทางเท้า โดยการ
เปลี่ยนเป็นอิฐบล๊อกจะท าให้ดูแลรักษายาก และทางศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เชิญให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยประสานให้ผู้รับจ้างตามสัญญาส่งตัวแทนเพ่ือเข้าร่วม
ประชุมฯ หาทางออกในเรื่องดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอให้ทางเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม ตัดลดเนื้องานพร้อมตัดลดค่าจ้างการก่อสร้างทางเท้า ตามสัญญาจ้าง
ทั้ง 4 โครงการ ออกจากสัญญาจ้าง ซึ่งตัวแทนผู้รับจ้างผู้เข้าร่วมประชุมฯ และการประสาน
ผู้รับจ้าง ยินยอมท่ีจะให้เทศบาลปรับลดเนื้องานและเงินค่าจ้างลงตามส่วนดังกล่าวได้ 
และทางศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จะด าเนินการแจ้งให้ทางเทศบาลเมือง
สมุทรสงครามทราบอีกครั้งหนึ่ง   
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  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พิจารณาแล้วเห็นว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวเป็น
ผู้รับผลกระทบจากการด าเนินการโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามในฐานะผู้ว่าจ้างสามารถแก้ไขสัญญาจ้างได้ 
หากมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่เทศบาลหรือประโยชน์สาธารณะและการด าเนินการนั้น 
ไม่ท าให้เทศบาลเสียประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดจัดจ้างและ     
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 ดังนั้นการด าเนินการดังกล่าว        
จึงสามารถกระท าได้ตามกฎหมาย แต่สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้อนุมัติให้
ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงตามรูปแบบและงบประมาณที่ได้ก าหนดไว้ ตามเหตุผล
และข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นไปแล้ว หากนายกเทศมนตรีจะด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา อาจท าให้ไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว และผู้สัญจรไปมา รวมทั้ง
อาจเกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญา ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารสัญญา
ของนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด 
และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งได้ทบทวนตามเหตุผลความจ าเป็นของ
ข้อเสนอของประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง นายกเทศมนตรีเมือง
สมุทรสงคราม จึงขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เรื่องขอปรึกษาหารือ
แนวทางการบริหารสัญญาปรับปรุงถนนฯ เพ่ือให้สภาเทศบาลได้ให้ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ประกอบการบริหารของนายกเทศมนตรี ต่อไป 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอปรึกษาหารือแนวทางการบริหาร 
ประธานสภาเทศบาล สัญญาปรับปรุงถนน ให้ที่ประชุมได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เพ่ือใช้ 
 ประกอบการการพิจารณาด าเนินการของเทศบาลเกี่ยวกับการบริหารสัญญาปรับปรุง
 ถนนในเขตตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล           
 ได้อภิปราย ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณา
 ของเทศบาลในการด าเนินการต่อไป เชิญครบั 
  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายมนตรี  จอมผา  ขออนุญาตครับ จากหลักการที่ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เลขานุการสภาเทศบาล ได้กล่าวต่อที่ประชุม กรณีทางศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามจะด าเนินการแจ้ง
 ให้ทางเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทราบอีกครั้งหนึ่งนั้น ทางศูนย์ด ารงธรรมฯ จะร่วม
 รับผิดชอบกับทางเทศบาลหรือไม่ หากเกิดความเสียหายขึน้ เมื่อเทศบาลระงับสัญญา
 หรือด าเนินการอ่ืน ๆ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตครับ ศูนย์ด ารงธรรมฯ เป็นเพียงหน่วยงานรับเรื่องเท่านั้น   
ปลดัเทศบาล ปฏิบัติหนา้ที ่ นายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ผมได้พิจารณา การเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือให้สภาฯ ได้เสนอข้อคิดเห็น 
ประธานสภาเทศบาล และข้อเสนอแนะ ประกอบการบริหารของนายกเทศมนตรี  ซึ่งไม่ใช่เพ่ือให้สภาฯ     
 ลงมติใช่หรือไม ่ 
  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  ญัตติดังกล่าวเพ่ือขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภาฯ ในการให้เทศบาล
นายกเทศมนตรี ด าเนินการอย่างไรต่อไปครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใด จะให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่าน ส.ท.จิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ ครับ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการของเทศบาล โดยได้ผู้รับเหมาตั้งแต่ปี  
 พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ ได้อนุมัติไปนานแล้ว และมีการหยุดด าเนินการ
 เป็นระยะเวลา 2 - 3 ปี ประชาชนจึงสอบถามว่า เหตุใดพ้ืนที่ในเขตเทศบาลจึงไม่มี
 การด าเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงภูมิทัศน์เลย โดยประชาชนที่ใช้ถนนบริเวณดังกล่าว
 สัญจรไป-มาก็ประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเทศบาล     
 ก็ชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า เนื่องจากต้องด าเนินการน าสายไฟฟ้าลงดินก่อน โดยปัจจุบัน
 ผู้รับเหมาก าลังด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงฟุตบาททางเท้า บริเวณหน้าวัดเพชรสมุทร-
 วรวิหารครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  ขออนุญาตสอบถามครับ โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการตามสัญญาแล้ว สภาฯ 
เลขานุการสภาเทศบาล มีอ านาจในการระงับยับยั้งหรือไม่ อย่างไร ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องการด าเนินการที่เทศบาลจะต้องขอความคิดเห็นและ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ข้อเสนอแนะจากสภาฯ ซึ่งโครงการทั้ง 4 โครงการ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นโครงการ
นายกเทศมนตรี ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาฯ โดยให้ด าเนินการตามรูปแบบที่เทศบาลได้ท าสัญญาว่าจา้ง
 กับผู้รับจ้าง แต่ปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือจะไม่มีการ
 เปลี่ยนแปลง จึงขออนุญาตให้สภาฯ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติและให้ความเห็นชอบในรูปแบบที่
 ทุกท่านได้เสนอไว้ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า เทศบาลจะด าเนินการต่อไป
 อย่างไร ซึ่งการเสนอญัตติดังกล่าวไม่ใช่เพื่อให้สภาฯ ลงมติ เป็นเพียงญัตติที่ให้ทุกท่าน
 เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะด าเนินการต่อไปเท่านั้น     

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เมื่อญัตติหรือโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลง จะต้องเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร
ประธานสภาเทศบาล ในการจัดท าเป็นญัตติเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกครั้งหรือไม่ เหมือนกับโครงการอ่ืน ๆ
 ที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ ซึ่งกรณีดังกล่าวผมยังสับสนว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของ
 สมาชิกสภาฯ หรือไม่ อย่างไร โดยโครงการดังกล่าวเกิดปัญหาขึ้น เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน
 ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของสภาฯ ในการพิจารณาว่า ให้ด าเนินการหรือ ไม่ให้ด าเนินการต่อ  
  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอย้ าว่า ญัตติดังกล่าวเป็นการขอค าปรึกษา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ และข้อคิดเห็นเท่านั้น ไม่ได้เป็นญัตติเพ่ือขอให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเมื่อ
นายกเทศมนตรี มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น จะให้เทศบาลด าเนินการอย่างไร ถ้าทุกท่านให้ข้อเสนอแนะว่า
 ไม่ต้องด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ไม่จ าเป็นต้องขอญัตติในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 แต่ถ้ามติของสภาฯ ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานที่เทศบาลได้จัดซื้อจัดจ้าง
 กับผู้รับเหมาไปแล้ว ผมจะเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สภาฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
 แต่ ณ วันนี้ยังไม่ได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าสภาฯ ยืนยันว่า เคยได้อนุมัติรูปแบบนี้
 ด าเนินการแบบนี้ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาไปแล้วแบบนี้ โดยยังยืนยันเหมือนเดิม ก็ไม่จ าเป็น
 ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไร ก็ด าเนินการไปตามเดิม ซึ่งเป็นแค่แนวทางที่ผมจะด าเนินการ
 ต่อไปครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ทีผ่มต้องสอบถามท่านปลัดเทศบาล เนื่องจากญัตติดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับ
ประธานสภาเทศบาล ให้สภาฯ พิจารณาว่า ให้ด าเนินการ หรือไม่ให้ด าเนินการ  
  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งประชาชนในเขตเทศบาล โครงการดังกล่าวมีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 เริ่มต้น
 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับทหาร จะด าเนินการน าสายไฟฟ้าลงดิน ซึ่งทางผ่าน
 ของสายไฟฟ้าลงดินอยู่ในเขตเทศบาล เทศบาลจึงจ าเป็นต้องด าเนินการ โดยเทศบาล
 เคยคัดค้านไป 2 รอบ ซึ่งรอบที่ 3 มีฝ่ายทหารและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 มาที่ห้องประชุมสภาฯ แห่งนี้ และพูดท านองว่า เทศบาลต้องด าเนินการ ซึ่งเป็นที่มาที่ไป
 ของโครงการดังกล่าว โดยสภาฯ ได้อนุมัติผ่านไปแล้วตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 และด าเนินการ
 ถูกต้องตามระเบียบทุกอย่าง แต่ในวันนี้มาเสนอว่าจะให้หยุดด าเนินการหรือไม่ ซ่ึงจะผิด
 กฎระเบียบในข้อใดหรือไม่ ในความเห็นผม เมื่อด าเนินการถูกต้องตามกฎระเบียบ     
 ก็จะมีทั้งคนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ถ้าเทศบาลไม่ด าเนินการ ประชาชนที่ต้องใช้     
 ก็ต่อว่าเทศบาล แต่ถ้าเทศบาลด าเนินการ ผู้ที่เสียผลประโยชน์บริเวณหน้าร้านในตลาด
 ก็ต่อว่าเทศบาลอยู่ดี มาถึงวันนี้แล้วเป็นเรื่องที่เทศบาลหนีไม่ออก ในเมื่อเทศบาล
 ด าเนินการถูกต้องตามกฎระเบียบทุกอย่าง เทศบาลจะด าเนินการอย่างไรต่อไป สิ่งนี้
 คือปัญหาที่จะต้องหาค าตอบ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ มีความเห็นว่า ได้ด าเนินการถูกต้องตามกฎระเบียบ     
ประธานสภาเทศบาล ทุกกระบวนการแล้ว ก็แจ้งกับทางผู้บริหารของเทศบาลให้ด าเนินการต่อไป ในส่วนที่
 มีผู้มาร้องเรียน ทางผู้บริหารก็ต้องให้ค าตอบกับผู้ร้องว่าเทศบาลได้ด าเนินการถูกต้อง
 ตามกฎระเบียบทุกขั้นตอนแล้ว ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งผมทราบมาว่า    
 ผู้ร้องเรียนดังกล่าว จ านวน 17 คน มีความเข้าใจว่า เทศบาลจะไม่ด าเนินการโครงการ
 ดังกล่าวแล้ว โดยไม่ได้มีการแจ้งว่าจะต้องมาปรึกษาหารือกับทางสภาฯ หรือไม่ แต่ถ้า
 ในแนวทางดังกล่าว สภาฯ ตอบได้ในกรณีเดียว คือ ในเมื่อด าเนินการถูกต้องทุกขั้นตอนแล้ว
 ก็ให้เทศบาลด าเนินการต่อไป  
  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ 
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นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมเข้าใจที่ท่านอภิปราย ซึ่งโครงการดังกล่าว เมื่อปี 
สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2560 ได้มีการท าประชาคม ณ วัดป้อมแก้ว ซึ่งผมและสมาชิกสภาฯ หลายท่าน
 ก็ได้เข้าร่วมการประชาคมในครั้งนั้นด้วย และมีประชาชนเข้าร่วม 50 - 60 คน    
 โดยมีการสอบถามความเห็นในแต่ละขั้นตอน ปรากฏว่า ทุกคนในที่ประชุมประชาคม
 ยกมือให้ผ่าน ซึ่งการประชุมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัด เหตุใดจึงไม่เชิญสมาชิกสภาฯ
 ไปเข้าร่วมด้วย เนื่องจากสมาชิกสภาฯ เป็นผู้อนุมัติโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถ
 ให้ข้อมูลได้ดีที่สุด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพียงไม่กี่คน ซึ่งเชิญท่านปลัดเทศบาลไป
 เข้าร่วมประชุมเพียงคนเดียว อาจจะมีข้อมูลทีไ่ม่ครบถ้วน เนื่องจากท่านปลัดเทศบาล
 ก็เพ่ิงมาปฏิบัติหน้าที่ที่เทศบาลได้ไม่นาน และไม่ทราบกระบวนการพิจารณาโครงการ
 ดังกล่าวเท่าที่ควร หรือหากได้เชิญท่านประธานสภาฯ ไปเข้าร่วมประชุมด้วย        
 ท่านประธานสภาฯ ก็สามารถอธิบายทุกขั้นตอนในการพิจารณาของสภาฯ ได้   
 เพราะทราบข้อมูลตั้งแต่ต้น แต่ในวันนี้จะให้สภาเทศบาลพิจารณาว่า จะให้ด าเนินการ
 หรือไม่ให้ด าเนินการต่อ ผมเห็นว่าไม่ถูกต้อง 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เมื่อสภาฯ พิจารณาแล้วว่าได้ด าเนินการในทุกขั้นตอนมาอย่างถูกต้อง แต่จะ
ประธานสภาเทศบาล มาเสนอให้สภาฯ พิจารณาว่า จะด าเนินการ หรือไม่ด าเนินการอีก ผมเห็นว่าไม่ถูกต้อง
 ซึ่งตัวแทนของประชาชนที่ยื่นเรื่องร้องเรียนมีความเข้าใจแล้วว่า เทศบาลจะไม่ด าเนินการ
 โครงการดังกล่าวแล้ว และผู้รับเหมาได้หยุดด าเนินการแล้ว ซึ่งจะท าให้ประชาชน  
 เกิดความสับสนได้ ทางสภาเทศบาลยินดีที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
 แต่ในกรณีนี้ผมไม่เข้าใจว่าจะพิจารณากันต่อไปอย่างไร 
  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายมนตรี  จอมผา  ขออนุญาตครับ เท่าทีส่ภาฯ ทราบ โครงการดังกล่าวมีการท าสัญญาไปเรียบร้อยแล้ว 
เลขานุการสภาเทศบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมายแล้ว การด าเนินการทางกฎหมาย
 ต้องด าเนินการอย่างไร จึงขอให้ท่านนิติกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าจะด าเนินการ
 ต่อไปอย่างไรได้บ้าง 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายวัชรภณ  เผื่อนบุษบง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรต ิตลอดจน   
นิติกรช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว เมื่อมีการลงนาม
 ในสัญญาแล้ว เทศบาลจะมีฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง และทางบริษัทจะเป็นผู้รับจ้าง ซึ่งใน
 การปฏิบัติงานของเทศบาล มีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ  
 จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 ก าหนดว่า สัญญา
 หรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี  ดังต่อไปนี้     
 ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๑) เป็นการแก้ไขตาม
 มาตรา ๙๓ วรรคห้า (๒) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง      
 หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงาน ของรัฐเสียประโยชน์ (๓) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์
 แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ (๔) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการประกาศใช้ โดยตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ อภิปรายว่าเป็นอ านาจ
 ของสภาฯ หรือไม ่ในมาตรา 97 ก าหนดว่า ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐ 
นิติกรช านาญการ 
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 เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้น 
 ไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน การแก้ไขสัญญาหรือ   
 ข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณ
 หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลด   
 ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป ในกรณีของเทศบาล
 ณ ปัจจุบันมีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว การปฏิบัติเป็นเรื่องของการบริหารสัญญา
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ น่าจะเป็นเรื่องก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา เป็นเรื่อง
 ที่มีการบัญญัติไว้ในงบประมาณ แต่ถ้ามีการลงนามในสัญญาแล้ว อ านาจในการบริหาร
 สัญญาจะเป็นของนายกเทศมนตรี  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  กรณีดังกล่าวคือสิ่งที่ผมได้อภิปรายว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาฯ หรือไม่ เทศบาล
ประธานสภาเทศบาล และผู้รับจ้างได้ด าเนินการเป็นไปตามสัญญาแล้ว สภาฯ ไม่มีหน้าที่ในการพิจารณา  
 ให้ด าเนินการ หรือไม่ด าเนินการต่อ อีกทั้งมีผู้ไปร้องเรียน ณ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
 และมีความเข้าใจว่า เทศบาลจะไม่ด าเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว  
  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ  

นายมนตรี  จอมผา  ขออนุญาตเสริมท่านประธานสภาฯ ตามทีท่่านนิติกรได้ชี้แจงกรณกีารแก้ไขสัญญา
เลขานุการสภาเทศบาล ทีห่น่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ แต่เนื่องจาก
 กรณีดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้น ผมเห็นว่าสภาฯ ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 สัญญาดังกล่าวได ้

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ในวันนี้ที่ผมได้เสนอเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้สภาฯ ได้ให้แนวทางในการด าเนินการต่อไป 
นายกเทศมนตรี ถ้าสภาฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่ปี
 พ.ศ. 2560 ถูกต้องทุกกระบวนการแล้ว ตั้งแต่การประชาคม หรือการท าแผนต่าง ๆ
 ต้องด าเนินการต่อไป ผมจะน าไปเป็นแนวทางว่า เมื่อสภาฯ ยืนยันให้ด าเนินการต่อไป
 ผมก็จะต้องด าเนินการตามสภาฯ เนื่องจากผมเห็นว่าสภาฯ เป็นผู้อนุมัติโครงการดังกล่าว
 การที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบจะต้องให้สภาฯ รับทราบ เมื่อสภาฯ เห็นว่าทุกสิ่ง
 ทุกอย่างถูกต้องแล้ว สัญญาด าเนินการไปแล้ว และต้องด าเนินการต่อไป ผมจะได้แจ้ง
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตามท่ีสภาฯ ให้ความเห็นชอบ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ถ้าท่านปลัดเทศบาลแจ้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดก็ต้องอธิบายตามขั้นตอน เนื่องจาก
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ ไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาให้ด าเนินการ หรือไม่ให้ด าเนินการต่อ ในเมื่อ     
 การด าเนินการเป็นไปตามสัญญาแล้ว ก็ให้เป็นไปตามปกติ ซึ่งสภาฯ พิจารณาตาม
 ขั้นตอนที่ได้ด าเนินการในตอนต้น โดยในการด าเนินการใด ๆ ย่อมมีผู้ที่ได้ประโยชน์
 และเสียประโยชน์ แต่ผมมีความกังวลมากในกรณีของผู้ร้องเรียนที่มีความเข้าใจว่า
 เทศบาลจะไม่ด าเนินการโครงการดังกล่าวแล้วแน่นอน แต่สภาฯ ยังยืนว่า อะไรที่ถูกต้อง
 ก็ให้ด าเนินการต่อไป 
  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ  
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อทุกท่านได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว ผมขออนุญาตสรุปในที่ประชุมว่า 
นายกเทศมนตรี สภาฯ มีความเห็นว่า เมื่อขั้นตอนการด าเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการอนุมัติ
 โครงการทั้ง 4 โครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ได้ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบแล้ว
 ก็ให้ด าเนินการต่อไป ในส่วนนี้ถ้าเป็นข้อสรุปที่ถูกต้อง ผมขอความเห็นชอบด้วยครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ในส่วนนี้จะไม่มีการลงมติให้ความเห็นชอบครับ ซึ่งเป็นเพียงแนวทางในการ
ประธานสภาเทศบาล ด าเนินการต่อไป เนื่องจากสภาฯ ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ด าเนินการต่อ
 หรือไม่ให้ด าเนินการต่อ ซึ่งให้ยึดตามท่ีสภาฯ ไดอ้นุมัติไปในครั้งนั้น  
  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตทุกท่านครับ เมื่อสภาฯ ให้ยึดตามระเบียบที่ได้ด าเนินการไว้ถูกต้องแล้ว 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ และผมได้สรุปให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งไม่ได้เป็นการให้สภาฯ ลงมติเห็นชอบ เนื่องจาก
นายกเทศมนตรี เป็นเพียงข้อหารือ การสรุปที่ผมบอกว่า สภาฯ ให้ด าเนินการต่อ ไปตามสัญญา
 เนื่องจากทั้ง 4 โครงการ ได้ด าเนินการตามระเบียบที่ถูกต้องแล้ว เมื่อทุกท่านเห็นว่า
 ถูกต้องแล้ว ก็ขอให้เห็นชอบตามที่ผมสรุป ผมก็จะได้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ในส่วนนี้เป็นแนวทางท่ีสภาฯ ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เป็นไปตามท่ีสภาฯ ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ เห็นว่าทั้ง 4 โครงการ เป็นโครงการ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบ และด าเนินการตามระเบียบถูกต้องแล้ว การที่จะแก้ไข
นายกเทศมนตรี เปลี่ยนแปลงอาจจะมีผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน ซึ่งจะเป็นผลกระทบในวงกว้าง จึงขอให้
 เทศบาลด าเนินการต่อไปตามระเบียบ โดยด าเนินการต่อไปตามสัญญาที่ได้ท าไว้
 ถูกต้องแล้ว ขออนุญาตสรุปให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบตามนี้ครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ท่านปลัดเทศบาลครับ ในกรณีที่ชี้แจงกับประชาชนที่มาร้องเรียน ผมเห็นว่า
ประธานสภาเทศบาล ควรจะแนบระเบียบกฎหมายตามทีท่่านนิติกรได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบด้วย  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอีก
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครับ ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  เชิญท่าน ส.ท.อมรรัตน์  กลิ่นจิ๋ว ครับ 

นางสาวอมรรัตน์  กลิ่นจิ๋ว  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอสอบถามเรื่องโครงการปรับปรุงสะพานข้ามล ากระโดง ซอยศาลเจ้าอาม้า ว่า
 ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านผู้อ านวยการกองคลังครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองคลัง ขออนุญาตรายงานความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว เทศบาลได้ด าเนินการ         
 e-bidding ไป 2 ครั้ง โดยการ e-bidding หมายถึง การประกาศอย่างกว้างขวาง     
 ซึ่งไม่มีผู้ที่เสนอราคา จึงด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งเหมือนกับวิธีพิเศษ
 ในสมัยก่อน แต่ระเบียบได้เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องหาผู้รับจ้าง 4 - 5 ราย ที่เคยรับจ้าง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
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 กับทางเทศบาล ซึ่งเคยได้รายงานไปแล้วว่าเทศบาลจะด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก  
 เมื่อคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกตามราคากลางที่ค านวณได้
 จ านวน 3,332,705.82 บาท ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาที่ 4,475,000 บาท
 ซึ่งสูงกว่าราคากลางมาก กรรมการได้ด าเนินการต่อรองแล้ว คงเหลือ 4,300,000 บาท
 ซึ่งยังสูงกว่าราคากลาง แต่งบประมาณตั้งไว้ 4,500,000 บาท โดยคณะกรรมการฯ     
 มีความเห็นว่า เป็นราคาที่ไม่เหมาะสม จึงเสนอให้ยกเลิก วิธีการต่อไปดิฉันจึงเสนอ  
 ผู้มีอ านาจคือ ท่านนายกเทศมนตรี ว่าจะด าเนินการอย่างไรบ้าง การยกเลิก เป็นการ
 ยกเลิกในระบบ แต่ไม่ได้แจ้งให้ผู้เสนอราคาทั้ง 2 ราย ทราบว่าจะยกเลิก จึงต้องแจ้ง
 ให้ผู้เสนอราคาทราบว่า เทศบาลจะยกเลิก และทบทวนราคากลางใหม่โดยส่งให้กองช่าง
 ด าเนินการแล้ว วิธีต่อไปจะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติ   
 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ก)        
 ซึ่งกระบวนการได้ด าเนินการมาถึงวิธีเฉพาะเจาะจงแล้ว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
 เพ่ือด าเนินการจัดจ้าง และต้องเลือกผู้เสนอราคาที่สามารถด าเนินการได้ในราคากลาง
 ที่เทศบาลจะประมาณการใหม่ ซึ่งต้องดูคณะกรรมการราคากลางว่า จะประมาณ
 ราคากลางอยู่ที่เท่าไหร่ และผู้รับจ้างจะยอมราคาดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากราคาที่    
 ผู้รับจ้างเสนอมาสูงกว่าราคากลางมาก  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอนต่อไปที่ท่านผู้อ านวยการกองคลังแจ้งว่าเทศบาลจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจ ง 
นายกเทศมนตรี หมายความว่าเทศบาลจะต้องเชิญผู้รับจ้างที่พร้อมจะมาด าเนินการให้เทศบาล โดยผม
 ได้เรียนปรึกษากับท่านประธานศาลเจ้าอาม้า ซึ่งให้ข้อมูลว่ามีผู้รับเหมา 1 ราย       
 ทีไ่ปเสนอราคาและพร้อมที่จะด าเนินการให้เทศบาล ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีผู้รับจ้าง
 มาด าเนินการให้แล้ว แต่ผู้รับจ้างรายดังกล่าวติดขัดในเรื่องของราคากลางที่เทศบาล
 ก าหนดไว้ประมาณ 3,300,000 บาท เป็นราคาที่ต่ าเกินไป ซึ่งผู้อ านวยการกองคลัง
 ได้ส่งเรื่องให้ทางกองช่างเพ่ือก าหนดราคากลางใหม่ตามระเบียบแล้ว โดยการก าหนด 
 ราคากลางใหม่ ณ ปัจจุบัน ราคาจะเป็นไปตามราคาพาณิชย์จังหวัด ซึ่งอาจจะมีราคา 
 ที่สูงขึ้นกว่าเดิมไม่มาก ประมาณ 3,400,000 บาท แต่เนื่องจากท่านประธานศาล 
 เจ้าอาม้าแจ้งว่า ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่คาดว่าผู้รับจ้างต้องการวงเงินที่เกินกว่าราคากลาง 
 ดังกล่าวนิดหน่อย ซึ่งท่านประธานศาลเจ้าอาม้าแจ้งว่า ถ้าผู้รับจ้างต้องการวงเงิน     
 ที่เกินกว่านั้น ท่านจะพิจารณาหาเงินหรือใช้เงินที่จะสามารถตกลงกันได ้กรณีดังกล่าว 
 เป็นแนวทางที่จะด าเนินการต่อไป แต่ขอเรียนให้ทราบว่า เทศบาลมีงบประมาณเพียงพอ 
 ตามที่ท่านผู้อ านวยการกองคลังแจ้งให้ทราบว่า เทศบาลตั้งงบประมาณไว้จ านวน 
 4,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้ แต่การก าหนดราคากลาง 
 ในการก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามระเบียบของราคาพาณิชย์จังหวัด หรือระเบียบต่าง ๆ 
 ทีเ่กี่ยวข้อง เมื่อก าหนดราคากลางไว้ที่ 3,300,000 - 3,500,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับ 
 ระเบียบของการก าหนดราคากลาง ไม่ใช่เหตุเพราะเทศบาลไม่มีงบประมาณ จึงต้อง 
 ให้ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนมาช่วยเพ่ิมวงเงินให้ การก าหนดราคากลางเป็นไปตามระเบียบ 
 เทศบาลไม่สามารถก าหนดราคากลางสูงกว่าที่ระเบียบก าหนด โดยถ้าผู้รับจ้างยินดี    
 ที่จะด าเนินการตามราคากลางที่เทศบาลก าหนด งานก็จะสามารถด าเนินการต่อไปได ้

 



25 
 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.สุกิจ  จินตพงค์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุกิจ  จินตพงค์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องโครงการปรับปรุงสะพานข้ามล ากระโดง ซอยศาลเจ้าอาม้า ตามที่ท่านผู้อ านวยการ
 กองคลังแจ้งว่า งบประมาณตั้งไว้ 4,500,000 บาท ซ่ึงท่านอดีตรองนายกเทศมนตรี
 ผู้เสนอญัตติเข้ามา ระบุว่าสะพานต้องมีความกว้าง 5.50 เมตร ใช่หรือไม่ครับ       
 แต่กองช่างประมาณราคากลางไว้ 3,300,000 บาท โดยอยู่ในแผนที่ผ่านการอนุมัติ
 ของสภาฯ ไป ซึ่งสะพานมีความกว้างไม่ถึง 5 เมตร  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  ขออนุญาตสอบถาม โครงการดังกล่าว ตามแบบที่ยังไม่ได้ผู้รับเหมา สะพานจะมี
เลขานุการสภาเทศบาล ความกว้าง 4.50 เมตร ใช่หรือไม่ครับ   

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตน าเรียนครับ เรื่องรูปแบบของสะพาน เท่าท่ีผมจ าไม่ผิด เคยได้ชี้แจง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ไปแล้วตั้งแต่วันที่อดีตผู้อ านวยการกองช่างยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ โดยชี้แจงตามแบบ     
นายกเทศมนตรี ที่เทศบาลได้จัดซื้อจัดจ้างไป เป็นแบบที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยสะพาน      
 มีความกว้าง 4 เมตร แต่มีด้านข้างที่ยื่นตามรูปแบบของทางช่าง ซึ่งท่านอดีตผู้อ านวยการ
 กองช่างยืนยันว่าถูกต้องแล้ว ที่ได้น าเรียนไปในที่ประชุมสภาฯ คราวดังกล่าว และ  
 ทุกท่านให้ความเห็นชอบแล้ว เทศบาลจึงด าเนินการตามข้ันตอน โดยรูปแบบยังคงเดิม
 ตามท่ีสภาฯ อนุมัติ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.สุกิจ  จินตพงค์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุกิจ  จินตพงค์  ตามท่ีผมอภิปรายเพ่ือให้ท่านปลัดเทศบาลเข้าใจ โดยโครงการดังกล่าวได้เสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล ให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณา และไม่มีการด าเนินการจนกระทั่งญัตติดังกล่าวได้ตกไป
 ซึ่งท่านอดีตรองนายกเทศมนตรีได้เสนอเรื่องเข้ามาอีกครั้ง และขยายความกว้างของ
 สะพานเพ่ิมข้ึน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
 สิ่งที่ผมติติง คือ ในแผนของเทศบาล สะพานมีความกว้างไม่ถึง 5 เมตร แต่ที่สภาฯ
 อนุมัตไิป สะพานจะมีความกว้าง 5.50 เมตร ในวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท
 ผู้รับเหมาไม่อยากด าเนินการหรอกครับ เนื่องจากมีค่าประกันความเสี่ยงสูง มีพ้ืนที่
 ด าเนินการคับแคบ ซ่ึงต้นทุนวัสดุอาจจะไม่สูง แตข่ึ้นอยู่กับราคากลางที่กองช่างก าหนด 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายกิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ผมได้อภิปรายในการประชุมคราวที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
 กรณีชุมชนวัดประทุมคณาวาสมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 8 ราย ซึ่งมีผู้ป่วย
 เพ่ิมขึ้นอีก 3 ราย แล้ว เท่ากับเพ่ิมจ านวนขึ้นทุกเดือน ส าหรับชุมชนอ่ืน ๆ ผมไม่ทราบ
 แต่ชุมชนวัดประทุมคณาวาสมีผู้ป่วยจ านวนมาก ผมไม่ทราบว่ามีมาตรการด าเนินการ
 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างไร และอีกเรื่องหนึ่ง กรณีความเป็นธรรมต่อ
 ผู้ใต้บังคับบัญชา ในเมื่อมีบางคนบอกว่า จะไม่ท างานท าการอะไรเลย ปีต่อ ๆ ไป    
 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ขอให้ผู้บริหารพิจารณาด้วยความเป็นธรรม
 ด้วยครับ ต้องพิจารณาให้คนที่ตั้งใจท างานจริง ๆ อย่าไปพิจารณาให้คนที่ไม่ท างาน
 ไม่ใช่หน้าที่ของผม แต่ผมจะต้องตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางดรุณ ี เมธีวรเวช   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผอ.กองสาธารณสุข รวมถึงข้าราชการและผู้ที่ฟังเสียงตามสายอยู่ในขณะนี้นะคะ ในเรื่องของโรคไข้เลือดออก 
และสิ่งแวดล้อม ทางกองสาธารณสุขฯ มีการด าเนินงานตามขั้นตอนของหลักการทางด้านสาธารณสุข
 ทุกขั้นตอน และในการรายงานจ านวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ เมื่อการประชุม
 คราวที่ผ่านมา นักวิชาการสาธารณสุขของกองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงแล้วว่า ในการ
 รายงานจ านวนผู้ป่วย แล้วกองสาธารณสุขฯ ลงพ้ืนที่ไปด าเนินการ ไม่ได้สรุปว่า
 ผู้ป่วยผู้นั้นเป็นโรคไข้เลือดออกทุกราย ถ้าจะสรุปว่าเป็นโรคไข้เลือดออก หมายถึง
 ต้องได้รับผลการพิสูจน์จากทางโรงพยาบาลเท่านั้น จากข้อมูลที่สรุปมา ในปีงบประมาณ
 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม มีผู้ป่วยที่ระบุแล้วว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ดังนี้ ชุมชน   
 วัดธรรมนิมิต จ านวน 1 ราย, ชุมชนซอยชุมสายโทรศัพท์ จ านวน 1 ราย, ชุมชน   
 บางจะเกร็ง 1 จ านวน 1 ราย, ชุมชนบางจะเกร็ง 3,4 จ านวน 1 ราย, ชุมชนวัดประทุม-
 คณาวาส จ านวน 3 ราย และชุมชนสะพาน 4 - วัดพวงมาลัย จ านวน 1 ราย ซึ่งสรุปว่า
 เป็นโรคไข้เลือดออกจริง ๆ กรณีโรคไข้เลือดออกได้มีการพูดคุยกันในการประชุมหลายครั้ง
 ในการประชุมสภาฯ ก็หลายครั้ง รวมถึงในการประชุมคณะกรรมการกองทนุหลักประกัน
 สุขภาพ และการประชุมนอกรอบเรื่องการพิจารณางบประมาณในปี 2563 ด้วย   
 โดยในการพูดคุยทุกครั้ง มีการกล่าวว่า ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ไม่ได้ท างาน
 ซึ่งเป็นการกล่าวของคน ๆ เดียว และกล่าวว่า เห็นเฉพาะหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน   
 สาธารณสุขของกองสาธารณสุขฯ ท างานคนเดียว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 ก็รับผิดชอบงานรักษาความสะอาด และงานที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งของเทศบาล
 ทุกคนมีหน้าที่เป็นของตนเอง ถ้าคนไหนไม่ท างาน คือ ไม่ได้ท าตามค าสั่งของเทศบาล
 และตัวดิฉันเองเป็นผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ รับราชการมาตั้งแต่เดือนเมษายน
 2527 ก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายมาโดยตลอด ในการพูดว่ากล่าว
 และกล่าวหาว่า ไม่ท างาน ให้ลาออกไป ท่านพูดได้อย่างไร ดิฉันขอแก้ข่าวและขอ
 ความเป็นธรรมให้กับตนเองที่ถูกกล่าวหามาโดยตลอด มีหลักฐานอะไรที่บอกว่า    
 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ไม่ท างาน แล้วค าพูดที่ฟังจากดิฉันว่า “ใช่ ไม่ท างาน”
และสิ่งแวดล้อม 
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 ท่านฟังไม่จบ คือ “ไม่ท างานต่อหน้าคุณ” การท างานจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องบอกว่า    
 ฉันมาท างานนะ เห็นหรือเปล่า ต้องประกาศให้ใครทราบหรือไม่ และในขณะที่ดิฉัน
 ท างานมหีลายคนทีเ่ห็น ไม่ต้องพูด ไม่ต้องป่าวประกาศ และในสิ่งที่พูดในที่ประชุมสภาฯ
 ทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา ดิฉันไม่ได้มีโอกาสได้แก้ข่าวให้กับตนเอง แต่ดิฉันมีหลักฐานทั้งหมด
 ว่าเหตุใดจึงไม่เข้าประชุมสภาฯ ความอดทนมีกันทุกคน ผู้ชายอาจจะมีความอดทน
 น้อยกว่าผู้หญิง ซึ่งหลาย ๆ ที่ก็ได้พิสูจน์กันแล้ว จนผู้ชายที่อดทนไม่ได้ ก็ต้องไป     
 แต่ดิฉันเป็นคนแม่กลอง เกิดที่นี่ ท างานที่นี่ และรักที่นี่ ถ้าจะลาออกหรือจะย้ายไปไหน
 ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล การพิจารณาว่าใครจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเท่าใด ไม่ใช่อ านาจ
 พิจารณาของผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ แต่ขึ้นอยู่กับอ านาจของคณะกรรมการ
 ใครท าดีได้ดี ถูกต้อง แต่ถ้าใครท าไม่ดี ทุก ๆ อย่างก็จะลงโทษคนนั้นเอง ในวันนี้     
 ขอความกรุณาจากท่านประธานสภาฯ ขอความเป็นธรรมให้กับดิฉันด้วย เพราะถูก
 กล่าวหามาโดยตลอด เอกสารฉบับนี้จะมีหลักฐานทุกอย่างที่บ่งบอกว่าดิฉันไม่ได้     
 ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกกล่าวหาค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายกิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่พูดก็ไม่ได้ ในการประชุมนอกรอบเรื่องการพิจารณางบประมาณในปี 2563
 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ได้พูดต่อหน้าท่านประธานสภาฯ และท่านปลัดเทศบาล
 ว่า “ก็ไม่ท างานสิคะ ก็ไม่ท าอะไรเลยไง” ผมไม่ได้กล่าวหา ผมพูดเรื่องจริงทุกอย่าง
 และกรณีจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ รายงานให้    
 ที่ประชุมทราบ คือ คนที่เริ่มป่วยแล้วไปพบแพทย์ โรงพยาบาลจึงพิสูจน์ว่าเป็นโรค
 ไข้เลือดออก แต่ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก คือ นอนซมและมีไข้ข้ึนมา 3 วัน แล้ว
 เมื่อไปพบแพทย์จึงให้น้ าเกลือและดื่มน้ ามาก ๆ จึงไม่เป็นโรคไข้เลือดออก ท่านเข้าใจ
 หรือไม่ เป็นถึงผู้อ านวยการ อย่าเข้าใจอะไรยาก ใครจะปล่อยให้เป็นโรคไข้เลือดออกก่อน 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ผมขอให้เป็นการพูดคุยกันดีกว่า อย่าต่อว่ากัน การประชุมสภาฯ เป็นการให้เกียรติ
ประธานสภาเทศบาล ซึ่งกันและกัน พยายามอย่าใช้ค าพูดที่รุนแรง ผมพยายามจะประนีประนอม ซึ่งก็เป็น
 คนท างานในเทศบาลเดียวกัน การใช้ค าพูดขอให้นึกถึงผู้อ่ืนด้วยครับ ผมพยายาม    
 จะไม่ให้การประชุมสภาฯ เป็นอะไรที่คนไม่อยากเข้าร่วม ทุก ๆ เรื่องต่างมีปัญหา    
 แต่ทุกเรื่องมีทางออกและทางแก้ไข พยายามช่วยกัน พูดคุยกันครับ  
  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ 

นายกิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ผมพูดอะไรไปที่ไม่สุภาพ ขออภัยด้วยครับ จริง ๆ แล้วไม่อยากกระทบกระทั่ง
สมาชิกสภาเทศบาล อะไรหรอกครับ แต่คนเราเมื่อโตกันแล้วต้องพูดเรื่องจริง อย่ามาโลกสวยในที่ประชุมนี้
 ความจริงก็คือความจริง คุณท าหรือไม่ท า รู้อยู่แก่ใจ ไม่ต้องให้พูดหรอก ผมพูดไม่จริง
 ตรงไหนที่ว่า ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ไม่ท างาน จะหาหลักฐานมาเพ่ืออะไร   
 ซึ่งในการประชุมสภาฯ ทุกครั้งที่มีการพาดพิงถึงผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ     
 เหตุใดท่านจึงไม่ชี้แจง จะอดทนท าไม ในเมื่อสิ่งที่ถูกกล่าวหาไม่เป็นเรื่องจริง ในส่วนของ
 เรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ผมรู้ว่าผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ไม่ใช่ผู้ที่
 พิจารณา แต่พิจารณาโดยท่านปลัดเทศบาลหรือคณะกรรมการ ผมพูดผิดตรงไหน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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 คนไม่ท างาน จะให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเพ่ืออะไร แล้วคนที่ตั้งใจท างาน และไม่ได้รับ  
 การพิจารณา เขาจะเสียก าลังใจหรือไม่ ผมยืนยันว่าในชุมชนวัดประทุมคณาวาส     
 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจริง ๆ ซึ่งผมได้ลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบ สาเหตุที่โรงพยาบาล    
 ไม่รายงานว่าเป็นผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพราะพ่อแม่ของผู้ป่วยพาไปรักษาก่อน       
 จึงไม่เป็นโรคไข้เลือดออก ถ้าเป็นคนฐานะยากจน ไม่ได้พาไปรักษาจะเป็นหรือไม่ครับ
 มันเป็นจริง ๆ เข้าใจครับว่าไม่อยากให้พูดจาไม่สุภาพ แต่ดีก็ว่าไปตามดี ไม่ดีก็ว่า     
 ไปตามไม่ดี ถ้าท่านรับราชการมานานแล้ว ผมก็ไม่อยากย้อนเรื่องเมื่อ 4 - 5 ปี ที่ผ่านมา
 ผมได้ไปตรวจสอบสถานที่ราชการ ซึ่งญาติพ่ีน้องน าไปให้เช่า และเก็บเงินค่าเช่า     
 เข้ากระเป๋าตนเอง ผมทวงเงินในการประชุมสภาฯ แห่งนี้ จ านวน 70,000 กว่าบาท
 ทุกวันนี้ยังไม่ได้คืนเลยครับ เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกหรือไม่ ก็ผมลงพ้ืนที่ไปจริง ๆ
 ข้าราชการจริง ท างานตรง ไม่ท าแบบนี้หรอกครับ เป็นผม ผมอายแทนญาติพ่ีน้องครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงพอสังเขป เพราะจะเป็นการโต้เถียง 
ประธานสภาเทศบาล กันเสียเปล่า และขอตกลงกันว่าจะไม่มีการโต้แย้งกันแล้วครับ  

นางดรุณ ี เมธีวรเวช   ขออนุญาตชี้แจงว่า เพราะเหตุใดที่ผ่านมาถูกพูดพาดพิงแล้วจึงไม่ชี้แจง ดิฉัน
ผอ.กองสาธารณสุข ท าตามหน้าที่ของตนเอง ในที่ประชุมสภาฯ ดิฉันมีหน้าที่ตอบข้อซักถาม ซึ่งหมายถึง
และสิ่งแวดล้อม ท่านปลัดเทศบาลต้องอนุญาต แต่มีเพียงการพูดพาดพิงแล้วไม่ใช่ค าถาม ดังนั้น ดิฉัน
 จึงไม่ได้ตอบ แต่เป็นการถูกกล่าวหา ดิฉันไม่ได้ให้ญาติพ่ีน้องมารับราชการด้วย เหตุใด
 จึงกล่าวพาดพิงถึงญาติพ่ีน้อง มันเกี่ยวข้องกันตรงไหน ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ บอกว่า
 เมื่อ 4 - 5 ปีที่ผ่านมา ดิฉันก็จ าได้ดีว่า เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม กองสาธารณสุขฯ ได้ไป
 จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ วัดประทุมคณาวาส ในวันนั้นมีบุคคลท่านหนึ่ง     
 มาหาเรื่องเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งในขณะนั้นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุม
 งานจ้างเหมากวาดถนนเก็บขนขยะ โดยไม่ทราบเหตุผลว่า เรื่องอะไร ถ้าท่านสงสัย    
 ในประเด็นใดก็ให้ไปตรวจสอบการด าเนินงาน ที่กองสาธารณสุขฯ มีเอกสารยืนยันได้
 ทุกข้ันตอน ถามว่าจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องมาถามในที่ประชุมสภาฯ ทุกเรื่อง ถ้าเรื่องใด
ติดขัด หรือมีความสงสัย สามารถลงไปสอบถามที่กองสาธารณสุขฯ ได้ สอบถามทางโทรศัพท์ก็ได้
 แต่ท่านต้องการถามในที่ประชุมสภาฯ เพ่ือออกเสียงตามสายให้ประชาชนได้ยินว่า   
 สิ่งที่ท่านท า ท าเพ่ือประชาชน  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เมื่อมีการโต้เถียงกันไปมา ผมจึงไม่อนุญาตให้อภิปรายแล้ว ซ่ึงถ้ามีประเด็นใหม่
ประธานสภาเทศบาล เข้ามาอีกก็จะโต้เถียงกันไม่จบ    

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. 

 



29 
 

  (ลงชื่อ)         ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายชานนท์  ธนุรเวท) 

นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 

  (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวดวงรัตน์  แก้วนิลกุล) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
วันที่ 29 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 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖2 เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖2 ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
เมื่อวันที่ 99 กันยายน 2562   

     (ลงชื่อ) 
(นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
 


