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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 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. นายสมคิด หยกสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นจิ๋ว สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑1. นายนที  ชลธาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายสุกิจ จินตพงค์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 14. นายธวัชชัย คงนะภักด ี สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑5. นายมนตรี จอมผา สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม  
 1. นางสาวฉัฐณัฐ ศิธรกุล สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 
 2. นายโฆษิต เครือวรรณ์ 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. นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 9. นางสาวปิยนุช สุวรรณโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๑0. นางสาวลาวรรณ หยกสกุล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 ๑1. นางสาวธันยรัตน์      ทองเอ้ือ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
 12. นางสาวนงลักษณ์ ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
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 13. นางสมใจ พันพัว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๑4. นายทรงธรรม จริยประเสริฐสิน นิติกรปฏิบัติการ 
 ๑5. นายสกลเขต ปฐวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 16. นายชานนท์ ธนุรเวท นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 17. นายปรินทร พรามสุภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 18. นายนพัฒน์ ธนาภรณ์วิริยะกุล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 19. นายอนุสรณ์ กุลทนาวงษ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 20. นางสาวกิตติมา จีระสุข ผู้สื่อข่าว เอสพีเอส เคเบิลทีวี 
 21. นายธนิก แสงจันทร์ ผู้สื่อข่าว เอสพีเอส เคเบิลทีวี 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
  - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล    

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าห้องประชุม 
  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล บูชาพระรัตนตรัย  
  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้

เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งมีสมาชิกครบ
องค์ประชุม โดยในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลลา จ านวน 3 คน ดังนี้ 

  1. นางสาวฉัฐณัฐ  ศิธรกุล    สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 
  2. นายโฆษิต  เครือวรรณ์   สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ             
สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   ตามที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในส่วนใด 

หน้าใด ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไมม่ี) 
  ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควร

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 14 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยทีส่าม ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)  
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
2561 และขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 25619 
นายกเทศมนตรี   และขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

  ๑. ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๔ รายการ เป็นเงิน  
๒,๕๖๐,๐๐๐.- บาท ดังนี้  

   ๑.๑ ค่าครุภัณฑ์อ่ืน งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ส าหรับจัดซื้อเครื่อง
ออกก าลังกายกลางแจ้งภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา         

   ๑.๒ ค่าก่อสร้างห้องส้วมด้านข้างรั้วโรงเรียน ทิศใต้โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 
(ราชพงษ์) งบประมาณ  ๓๖๐,๐๐๐.- บาท   

   ๑.๓ ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ๔ โรงเรียน งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท ประกอบด้วย 

 - โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ราชพงษ์)  งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
 - โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์  งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท       
 - โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)  งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
 - โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท   
   ๑.๔ ค่าก่อสร้างที่พักสุนัขจรจัดบริเวณสถานีก าจัดขยะมูลฝอยเดิมของ

เทศบาล (ต.ลาดใหญ่) ระยะที่ ๑ งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

  ๒. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๗,๕๑๔,๕๐๐.- บาท 
(เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
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  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน - ค่าครุภัณฑ์) 
   ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐.- บาท (โอนตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่) เป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ UHF/FM ชุดลูกข่าย ชนิดเครื่องขยาย
เสียงเดี่ยว ใช้กับล าโพง ๒ ดอก จ านวน ๓ ชุด   

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
   ๒.๒ ค่าก่อสร้างห้องอาหารบริเวณชั้นล่างอาคารเอนกประสงค์  โรงเรียน

เทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์)  งบประมาณ ๕๑๐,๐๐๐.- บาท     
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒) 

   ๒.๓ ค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า  หน้าอาคารเรียน ๓ 
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐.- บาท  
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒)     

   ๒.๔ ค่าปรับปรุงสนามตะกร้อ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  (ราชพงษ์) 
งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒)      

   ๒.๕ ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินส าหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล     
วัดใหญ่ (ราชพงษ์) งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒)        

   ๒.๖ ค่าปรับปรุงฝารางระบายน้ ารอบอาคารเรียน (อาคาร ๒) โรงเรียน
เทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ) งบประมาณ ๒๘๕,๐๐๐.- บาท (ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒)        

   ๒.๗  ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ งบประมาณ 
๗๕๐,๐๐๐.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒) เป็นค่า
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง ๕ โรงเรียน  

   ๒.๘ ค่ารื้อถอนเสาธงเดิม และสร้างเสาธงใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว 
(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐.- บาท (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

  งานไฟฟ้าถนน (กองช่าง - ค่าครุภัณฑ์) 
   ๒.๙ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐.- บาท  

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒) ส าหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในเขตเทศบาล จ านวน ๑๔ ชุด     

  งานสวนสาธารณะ (กองช่าง - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
   ๒.๑๐ ค่าติดตั้งระบบจ่ายน้ าพร้อมปูหญ้า ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ  

๘๐ พรรษา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๒)    

   ๒.๑๑ ค่าปรับปรุงจุดออกก าลังกาย ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
งบประมาณ ๗๙,๐๐๐.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒)  

   ๒.๑๒ ค่าปรับปรุงลานประติมากรรม ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒) 

   ๒.๑๓ ค่าปรับปรุงลานไทเก็ก ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
งบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒) 
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   ๒.๑๔ ค่าปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตซอล ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒)  
 ๒.๑๕ ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อปพร. ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ    
๘๐ พรรษา งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๒)    

   ๒.๑๖ ค่าปรับปรุงพ้ืนสนามเด็กเล่น ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒) 

   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (กองช่าง - ค่าครุภัณฑ์) 
   ๒.๑๗ ค่าครุภัณฑ์ดับเพลิง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐.- บาท (โอนตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่) ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิง จ านวน ๑ ตัว     
   ๒.๑๘ ค่าครุภัณฑ์โรงงาน งบประมาณ ๔,๕๐๐.- บาท (โอนตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์กลาส ๑๔ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง     
   รวมทั้งสิ้น ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๗,๕๑๔,๕๐๐.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสน  

หนึ่งหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

   ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีรายละเอียดโครงการที่จะต้องท าการตรวจสอบ 
ทบทวนรายการ รายละเอียดพัสดุในการจัดซื้อและจัดจ้างในเรื่องของรูปแบบก่อสร้าง
และประมาณการให้รอบคอบเพ่ือป้องกันความผิดพลาด จึงไม่สามารถก่อหนี้และ
เบิกจ่ายได้ทัน  

   งบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒,๕๖๐,๐๐๐.- บาท 
(สองล้านห้าแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)    

   งบประมาณ ๒๕๖๒  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๗,๕๑๔,๕๐๐.- บาท 
(เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  

  รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๗๔,๕๐๐.- บาท (สิบล้าน
เจ็ดหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือน าจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวจึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ (รายการที่ ๒ (๒.๑ - ๒.๑๘)) “ในกรณีที่
มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น 
ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี และข้อ ๕๙ วรรค ๒ (รายการที่ ๑ (๑.๑ - ๑.๔)) 
(รายการที่ ๑ (๑.๑ - ๑.๔)) 
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   กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้”   

   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณประจ าปี 2561 และขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ 2562 หมวดค่า
 ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563
 ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถาม  
 หรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  เชิญท่าน ส.ท.สุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา ครับ 

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตสอบถามในกรณีหลักการ ข้อ 1 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณประจ าปี 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้
 ผูกพัน จ านวน 4 รายการ ว่า เพราะเหตุใดจึงไม่มีก าหนดว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการ
 เบิกจ่ายเมื่อใด และเพราะเหตุใดงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561
 จึงยังไม่ไดด้ าเนินการ ทั้งท่ีเป็นความเดือดร้อนของประชาชน 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านผู้อ านวยการกองคลังครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข์   ขออนุญาตชี้แจงค่ะ ส าหรับการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ผู้อ านวยการกองคลัง ประจ าป ี2561 ทางเทศบาลได้ให้เหตุผลไว้ในระเบียบวาระหน้าที่ 3 ข้อ 59 วรรค 2 
 (รายการที่ 1 (1.1 - 1.4) กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว 
 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลา
 เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งก็คือปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการ
 ด าเนินการในครั้งนี้ ทางกองคลังเป็นผู้รวบรวมรายการจากหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เป็น
 เจ้าของงบประมาณ และยังด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ 2562 ซ่ึงยังมีความต้องการ
 ใช้เงินในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป จึงรวบรวมเสนอสภาเทศบาลในครั้งนี้ ส่วนกรณีที่
 สอบถามว่าเหตุใดจึงไม่ได้ด าเนินการ หรือมีการด าเนินการล่าช้า ต้องให้ทางหน่วยงาน
 เจ้าของงบประมาณแต่ละโครงการเป็นผู้ชี้แจง 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล เสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้

ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2561 และขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ 
2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2563 โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 14 คน) 

มติที่ประชุม   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปี 2561 และขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติปรับลดเนื้องานการก่อสร้างทางเท้าฯ        
ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   เรื่อง ขออนุมัติปรับลดเนื้องานการก่อสร้างทางเท้าฯ 9 
นายกเทศมนตรี    ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน  

 เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม      

   ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติปรับลด
เนื้องานการก่อสร้างทางเดินเท้าฯ ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติปรับลดเนื้องาน การก่อสร้างทางเดินเท้าโครงการปรับปรุงถนน 
จ านวน 4 โครงการ โดยปรับลดทั้งโครงการ จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ
ปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนา 2. โครงการปรับปรุงถนนศรีจ าปา และ 3. โครงการ
ปรับปรุงถนนเกษมสุขุม และขอปรับลดบางส่วน จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงถนนเพชรสมุทรและถนนธรรมนิมิต จากถนนไกรชนะถึงสี่แยกโรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (เฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการแล้ว) 

เหตุผล 

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

สี่แยกโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  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 โครงการมีการด าเนินการหาผู้รับจ้างปฏิบัติงานและมีการตกลงว่าจ้างโดยลง

นามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จและมีการส่งมอบงาน
แล้ว จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงถนนไกรชนะ และโครงการปรับปรุง
ถนนธรรมนิมิต ช่วงข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ส่วนอีก 5 โครงการ อยู่
ในระหว่างการลงมือปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ซึ่งตามรายละเอียดเนื้องานที่ตกลงว่าจ้าง
นั้น ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงทางเท้าใหม่ โดยต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ผู้รับจ้าง     
ได้ด าเนินการรื้อปรับปรุงทางเทา้ในบริเวณถนนเพชรสมุทรตามสัญญาจ้าง ซึ่งปัจจุบัน
ยังไม่แล้วเสร็จ และได้มีประชาชนในชุมชนตลาดและบริเวณใกล้เคียงจ านวนหนึ่ง    
ได้ไปร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ณ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยไม่
ต้องการให้มีการรื้อถอนหรือปรับปรุงทางเท้าในถนนสายต่าง ๆ เนื่องจากเกรงว่า    
จะเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการปรับปรุง
ทางเท้าโดยการเปลี่ยนเป็นอิฐบล็อกจะท าให้ดูแลรักษายาก ซึ่งประชาชนได้มีข้อเสนอ
ให้ทางเทศบาลเมืองสมุทรสงครามตัดลดเนื้องานการก่อสร้างทางเท้าในบริเวณดังกล่าว
ออกจากสัญญาจ้าง ซึ่งในการประชุมหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตัวแทนของผู้รับจ้างได้ยินยอมที่จะให้เทศบาลปรับลด
เนื้องานดังกล่าวได้ ซึ่งต่อมาปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้น าเรื่อง
ดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562 โดยที่ประชุมสภาเทศบาลได้ให้ความเห็นว่า           
“ให้ด าเนินการต่อไป” ซึ่งเมื่อประชาชนได้รับทราบจึงเกิดกระแสการต่อต้าน        
การด าเนินการโครงการเป็นวงกว้าง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี จึงได้
ก าหนดให้มีการจัดประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร่วมระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนเทศบาล 
สภาเทศบาล ผู้แทนผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยในช่วงเวลา
ก่อนเริ่มการประชุม ประชาชนได้มารวมตัวกัน บริเวณส านักงานเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม เป็นจ านวนกว่า 200 คน เพ่ือกดดันและเรียกร้องให้เทศบาลยกเลิก
การก่อสร้างทางเดินเท้าในถนนสายต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะเห็นว่าทางเท้าเดิม
ยังอยู่ในสภาพดี และมีการช ารุดเพียงเล็กน้อย โดยเรียกร้องให้เทศบาลด าเนินการ
ยกเลิกการก่อสร้างเท่านั้น ซึ่งในขณะนั้น หากเทศบาลยังไม่มีข้อสรุป ประชาชนจะไม่
ยินยอมและอาจเกิดปัญหาในวงกว้าง ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันว่า เมื่อมี  
ความจ าเป็น 
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 ความจ าเป็นและเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และหากเทศบาลจะด าเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวตามรูปแบบเดิมที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล จะท าให้เกิด
ปัญหารุกลามและบานปลายจนยากแก่การควบคุม ประกอบกับท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรสงคราม ได้ให้ความเห็นว่าการด าเนินการในการแก้ไขสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลง
และตัดลดเนื้องาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สามารถด าเนินการได้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล จึงได้
ข้อสรุปร่วมกันว่าเทศบาลจะยกเลิกการก่อสร้างทางเท้าในถนนทั้งหมด จ านวน        
3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนา 2. โครงการปรับปรุง
ถนนศรีจ าปา และ 3. โครงการปรับปรุงถนนเกษมสุขุม และยกเลิกในบางส่วนตาม
โครงการปรับปรุงถนนเพชรสมุทรและถนนธรรมนิมิต จากถนนไกรชนะถึงสี่แยก
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการขุดเจาะ ส่วนที่
ด าเนินการแล้วให้ด าเนินการต่อไป โดยเทศบาลจะเรียกผู้รับจ้างมาแก้ไขสัญญา และ
ผู้รับจ้างยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย  

  ต่อมาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงได้มอบหมายให้กองช่าง และช่างผู้ควบคุม
งานตรวจสอบ พร้อมเสนอความเห็น ซึ่งกองช่างเห็นว่าหากด าเนินการต่อไปอาจท าให้
เกิดปัญหา และเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างตามโครงการฯ จึงเห็นควรให้ปรับลดเนื้องาน
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ ทั้ง 4 โครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และถูกต้อง  

  ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม เพ่ือปรับลดเนื้องานการก่อสร้างทางเดินเท้าฯ ตามโครงการปรับปรุงถนน 
จ านวน 4 โครงการ ต่อไป 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติปรับลดเนื้องานการก่อสร้าง
ประธานสภาเทศบาล ทางเท้าฯ ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา  
 ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ   

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตสอบถามว่า ส าหรับญัตติดังกล่าวนี้จะให้สภาเทศบาลเห็นชอบหรืออนุมัติ
 เพราะตามที่ได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี ความว่า “ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม     
 ได้ให้ความเห็นว่า การด าเนินการในการแก้ไขสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงและตัดลดเนื้องาน
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
 สามารถด าเนินการได้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล” แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นไป
 ตามระเบียบข้อใด  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ขออนุญาตน าเรียนว่า ส าหรับเรื่องนี้เป็นกระบวนการที่มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว
นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ไปเรียบร้อยแล้ว โดยท่านประธานสภาเทศบาลได้เป็น
 ตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาล และได้ให้ความเห็นว่า หากไม่มีประเด็นปัญหา     
 สภาเทศบาลก็เห็นชอบให้แก้ไขปรับลดเนื้องานได้ ส าหรับการน าเรื่องเข้าเสนอ     
 สภาเทศบาลในวันนี้  เป็นส่วนของการขอมติที่ประชุมให้อนุมัติให้ผม ในฐานะ
 นายกเทศมนตรีไปด าเนินการตัดลดเนื้องงานตามสัญญาต่อไป ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาล
 ได้เตรียมการในเรื่องดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ผมขอสอบถามว่า ส าหรับกรณีที่ผู้รับจ้างยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายนัน้
ประธานสภาเทศบาล  ได้ท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วหรือไม ่
  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์  ผมขออนุญาตเรียนว่า เมื่อที่ประชุมอนุมัติให้ปรับลดเนื้องาน ทางเทศบาลโดยผม
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะนายกเทศมนตรีจะได้เรียกผู้รับจ้างมาท ารายละเอียดต่อท้ายสัญญา ซึ่งกระบวนการ
นายกเทศมนตรี หลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องไปด าเนินการ โดยในส่วนนี้ผมได้เตรียมร่างข้อมูล
 ไว้เรียบร้อยแล้วครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล เสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้  

ปรับลดเนื้องานการก่อสร้างทางเท้าฯ ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน โปรดยกมือครับ 
   (สมาชิกยกมือลงมติ 14 คน)  

มติที่ประชุม   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติ ให้ปรับลดเนื้องานการก่อสร้าง
ทางเท้าฯ ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่าน ส.ท.นที  ชลธาร ครับ  

นายนที  ชลธาร  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากได้มีประชาชนชุมชนสะพานสี่ -วัดพวงมาลัย มีข้อสงสัยและอยากร้องทุกข์
 ต่อสภาเทศบาลในประเด็นของการช าระเงินค่าธรรมเนียมการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า
 โดยทางส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม ได้ออกใบอนุญาตปลูกสร้าง    
 สิ่งล่วงล้ าล าน้ าให้แก่ประชาชนเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ต่อมาประชาชนได้มาติดต่อ
 ขอรับใบอนุญาตเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 และได้มาติดต่อเพ่ือช าระค่าธรรมเนียม
 กับทางเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยเทศบาลได้แจ้งว่าจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
 ตั้งแต่ปี 2561 และปี 2562 รวมเป็นเวลา 2 ปี ทางประชาชนจึงได้ไปติดต่อที่
 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม ซึ่งส านักงานเจ้าท่าฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า
 จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพียงปีเดียว คือ ปี 2562 จึงเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
 และเมื่อพิจารณาหลักเกณฑต์ามหนังสือส านักงานเจ้าท่าฯ ระบุว่า “ให้เสียค่าธรรมเนียม
 ใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต” ท าให้เกิดปัญหาในการพิจารณาว่า จะต้องเสีย
 ค่าธรรมเนียมตั้งแตเ่มื่อใด จึงมาร้องขอความเป็นธรรมจากสภาเทศบาลในวันนี้ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์  ผมขออนุญาตครับ ส าหรับเรื่องนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ทางเทศบาลจะมอบหมายให้กองช่างท าหนังสือถึงส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา
นายกเทศมนตรี สมุทรสงครามว่า กรณีการช าระค่าธรรมเนียมสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ าให้ช าระตั้งแต่
 วันที่ออกใบอนุญาต หรือช าระตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต เพ่ือจะได้เป็นแนวทางที่ชัดเจน
 และเกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างเทศบาล ส านักงานเจ้าท่าฯ และประชาชน 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาเพ่ิมเติม
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม ่ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ ครับ 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีท่ีท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร้องเรียนผมต่อสภาเทศบาล
 และสภาเทศบาลจะด าเนินการสอบสวนในประเด็นดังกล่าว ในกรณีนี้ผมขอให้ทาง
 เทศบาลแจ้งส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาเป็นผู้ด าเนินการ
 สอบสวนในประเด็นนี้ได้เลย เพราะผมรับผิดชอบกับทุกค าพูดที่ผมได้พูดออกไป     
 แต่ในกรณีที่ท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 กับสภาเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นกรณีโรงงานแมงกะพรุน ที่ตั้งในกลางเมืองแม่กลอง    
 แต่ไม่มีใบอนุญาต ไม่มีบ่อบ าบัดน้ าเสีย และสร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติ หรือ
 กรณีที่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รายงานจ านวนผู้ป่วยโรค
 ไข้เลือดออกว่ามีจ านวนไม่มาก แต่ข้อเท็จจริงจากศูนย์แพทย์พระครูอุดมสมุทรคุณ
 ระบุว่ามีจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ านวนหลายราย กรณีอย่างนี้ผมจะร้องเรียน
 ได้ที่ไหน อย่างไรครับ 

นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ          ในกรณีนี้ให้ท่าน ส.ท.กิตติศักดิ ท าหนังสือร้องเรียนมาเป็นลายลักษณ์อักษร
ประธานสภาเทศบาล และทางสภาเทศบาลจะได้ส่งให้ท่านปลัดเทศบาลด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มีในวันนี้สภาเทศบาลได้ประชุมมาครบทุกวาระการประชุมแล้ว                     

ผมขอขอบคุณท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล 
ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม ที่ท าให้การประชุมในวันนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณครับ และขอปิดการประชุม  

เลิกประชุม                 เวลา 11.20 น. 

  (ลงชื่อ)         ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายชานนท์  ธนุรเวท) 

นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
วันที่ 24 กันยายน 2562 
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  (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวดวงรัตน์  แก้วนิลกุล) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
วันที่ 24 กันยายน 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 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน ๒๕๖2 ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 99 
พฤศจิกายน 2562   

     (ลงชื่อ) 
(นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
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