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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันจันทรท์ี่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

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

ผู้มาประชุม 
 1. นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาล 
 2. นางสาวฉัฐณัฐ ศิธรกุล สมาชิกสภาเทศบาล  
 3.  นางเยาวภา สุขเสวตร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายนิทัศน์ ฮวดลิ้ม สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นางวนิดา สุริยะวรรณากูล สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายนิยม สิงหาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายสุวัฒน์ พงศ์สิริจินดา สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายสมคิด หยกสกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นจิ๋ว สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๑0. นายนที  ชลธาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายสุกิจ จินตพงค์ สมาชิกสภาเทศบาล     
 12. นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
 13. นายธวัชชัย คงนะภักด ี สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑4. นายมนตรี จอมผา สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ลาประชุม  
 1. นายจิรวัฒน์ กิตติโชติพาณิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ลาป่วย 
 2.   นายฐกฤต ยมะสมิต สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 
 3. นายโฆษิต เครือวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายมาโนช   ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
 2. นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล 
 3. นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4. นางดรุณี เมธีวรเวช  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 5. นายอนิรุทย์           ตันติภัณฑรักษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 6. นางอพิมพร  แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
    รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 7. นายชาตรี ธูปผุดผ่อง หัวหน้าฝ่ายโยธา  
     รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง  
 8. นายอารีย์ เมฆขุนทด ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 9. นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 10. นางสาวปิยนุช สุวรรณโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๑1. นางสาวธันยรัตน์      ทองเอ้ือ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
 12. นางสาวนงลักษณ์ ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 13. นางสมใจ พันพัว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 14. นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง นิติกรช านาญการ 
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 ๑5. นายสกลเขต ปฐวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 16. นายภาณุพงศ์  ไกรนรา  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 17. นายชานนท์ ธนุรเวท นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 18. นายปรินทร พรามสุภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 19. นายนพัฒน์ ธนาภรณ์วิริยะกุล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 20. นายอนุสรณ์ กุลทนาวงษ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 21. นายขจร  โพธิ์นิ่มไทย ผู้สื่อข่าว เอสพีเอส เคเบิลทีวี 
 22. นายนพพร บุญธนาวงษ์ ผู้สื่อข่าว เอสพีเอส เคเบิลทีวี 
 23. นางมาลี  สถิรยากร ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม 
 24. นางพรพรรณ  จิตรศิลป์ฉายากุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินฯ 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
  - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล    

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าห้องประชุม 
  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล บูชาพระรัตนตรัย  
  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้
 เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 ซึ่งมีสมาชิก
 ครบองค์ประชุม โดยมี  นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์,  นายฐกฤต  ยมะสมิต       
 และนายโฆษิต  เครือวรรณ์  ขอลาป่วยครับ 

  ในล าดับต่อไป เชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  

นายมนตรี  จอมผา  ประกาศสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล สมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 

  ด้วยสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีก าหนด 30 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2563 

                  (ลงชื่อ)   นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ 
(นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ท่ีประชุมรับทราบ) 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีค าสั่ง
ประธานสภาเทศบาล บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล
 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป จ านวน 7 ราย ดังนี้ 
  1. นางสาวกุลจิรา หงษ์เกิด ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน 

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง  
  2. นางสาวชัญญา วิวรรธนวรางค์ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา  
  3. นางสาวชุติมณฑน์ เอ่ียมศรีทรัพย์ ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ

ปฏิบัติการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข       
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

  4. นางสาวปวิตรา บัณฑิตพุฒ ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ 
งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

  5. นางสาววรัญญา ห่อทอง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ 
กองการศึกษา   

  6. นายพันเพชร เชยแจ้ง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว 
(อัครพงศ์ชนูปถัมถ์) กองการศึกษา   

  7. นางสาวสุวนันท์ ชูเล็ก ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว 
(อัครพงศ์ชนูปถัมถ์) กองการศึกษา   

  และเทศบาลได้มีค าสั่งรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จ านวน 1 ราย คือ 
นายภาณุพงศ์ ไกรนรา ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สังกัด ส านักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มาด ารง
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้รับทราบ และขอเชิญ
พนักงานเทศบาลที่ได้เข้าร่วมการประชุม กล่าวแนะน าตัวต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 

นายภาณุพงศ ์ ไกรนรา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
นักจัดการงานทั่วไป ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ช านาญการ ทุกท่าน กระผม นายภาณุพงศ์ ไกรนรา โอน (ย้าย) มาจากองค์การบริหารส่วนต าบล
 บางช้าง มาปฏิบัติงานวันนี้เป็นวันแรกในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ผมขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วยครับ
 ขอบคุณครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีความยินดีที่ท่านได้มาร่วมเป็นบุคลากร   
ประธานสภาเทศบาล คนหนึ่งของเทศบาล หวังว่าท่านจะปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของท่านได้อย่างเต็ม
 ความรู้ความสามารถ ขอบคุณครับ  

  (ท่ีประชุมรับทราบ) 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 
ประจ าปี พ.ศ. 25๖2 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

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

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. 25๖2 
โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. 25๖2 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  เรื่อง ปรึกษาการก าหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง 
สมัยท่ีสาม สมัยท่ีสี่ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดว่า     
 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ สี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุม
 สมัยสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนด โดยสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มี
 ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
 สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การก าหนด
 จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน เริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
 สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม สามัญประจ าปีของปีถัดไป
 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่น
 น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑
 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
 พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ฯลฯ 
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  ข้อ 11 (2) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ          ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
ประธานสภาเทศบาล สมัยประชุมและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้ท่านสมาชิกได้รับทราบแล้วนั้น
 ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอก าหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง
 สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก
 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครับ  
  เชิญท่าน ส.ท.นที  ชลธาร ครับ 

นายนที  ชลธาร   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมขอเสนอให้
สมาชิกสภาเทศบาล  ก าหนดสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  - สมัยที่สอง ในเดือนพฤษภาคม และก าหนดวันเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 1 

พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
  - สมัยที่สาม ในเดือนสิงหาคม และก าหนดวันเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 1 

สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
  - สมัยที่สี่  ในเดือนพฤศจิกายน และก าหนดวันเริ่ มประชุมตั้งแต่วันที่ 1 

พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
  และขอเสนอให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ          มีสมาชิกท่านใดรับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล  (มีสมาชิกรับรองถูกต้อง) 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกท่านใด

เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี ้
   - สมัยที่สอง ในเดือนพฤษภาคม และก าหนดวันเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 1 

พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
  - สมัยที่สาม ในเดือนสิงหาคม และก าหนดวันเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 1 

สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
  - สมัยที่สี่  ในเดือนพฤศจิกายน และก าหนดวันเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 1 

พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
  และให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564       

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 30 วัน 
  โปรดยกมือครับ 
  (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกเสนอเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง รายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (กอง
วิชาการและแผนงาน) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   
นายกเทศมนตรี  ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลได้ร่วมกันพิจารณาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
5/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล       
ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งที่ประชุมประชาคมเมืองได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)     
ในการประชุมประชาคมเมือง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 และนายกเทศมนตรี    
ได้อนุมัติพร้อมทั้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ฉบับเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 แล้วนั้น 

  ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 24 จึงเรียนรายงานการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ต่อสภาเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร ซึ่งได้มอบให้กับ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง รายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล  (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
 ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถาม
 หรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
   (ไม่มี) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบทบทวนและต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงิน
เกินบัญชี (OD) ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม จ านวน 30,000,000 บาท 
(สามสิบล้านบาทถ้วน) (สถานธนานุบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   
นายกเทศมนตรี  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติทบทวน

และต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม
จ านวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้   

หลักการ 

  ขอรับความเห็นชอบทบทวนและต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) 
ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม จ านวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท
ถ้วน) 

เหตุผล 

  ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้กู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน  
สาขาสมุทรสงคราม ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชี ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2552 จ านวน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) 
บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เพ่ิมวงเงินกู้ 
6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ฉบับลงวันที่          
3 สิงหาคม 2553 เพ่ิมวงเงินกู้ 15,000,000บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และ
บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 3 ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 รวมเป็นจ านวนเงินกู้
ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีทั้งสิ้น 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)    
เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมี   
บัญชีเงินฝากประจ า 12 เดือน ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม บัญชีเลขที่ 
340360138614 ชือ่บัญชเีทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จ านวน 9,000,000 บาท 
(เก้าล้านบาทถ้วน) เป็นหลักประกัน ซึ่งธนาคารออมสินก าหนดระยะเวลาให้ทบทวน
และต่ออายุวงเงินภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 

  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.3/ว 501 
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2562 เรื่อง หารือการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร
และเงื่อนไขการค้ าประกันเงินกู้ แจ้งการใช้บัญชีเงินฝากของเทศบาลเพ่ือค้ าประกัน
การกู้เงินแทนการใช้บุคคลค้ าประกันการกู้เงินไม่สามารถกระท าได้ เพราะไม่ มี
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บัญชีเงินฝาก
ไปค้ าประกันการกู้เงิน อีกทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1307   
ได้ก าหนดห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินหรือไม่ ดังนั้น ธนาคารจึงไม่อาจยึดบัญชีเงินฝาก ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลไว้เป็นหลักประกันได้ และต้องปลดบัญชีเงินฝากของเทศบาลจากการค้ าประกัน  
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  ซึ่งธนาคารออมสินได้ตกลงยินยอมด้วยในการปลดบัญชีเงินฝากของเทศบาล
จากการค้ าประกัน หากแต่จะต้องแจ้งผลการทบทวนและต่ออายุวงเงินให้ธนาคารทราบ 
ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพ่ือที่ธนาคารออมสินจะท าการแก้ไขรายละเอียดใน
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี โดยการท าบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชีเพ่ือปลดบัญชีเงินฝากของเทศบาลจากการค้ าประกันและแก้ไขอัตรา
ดอกเบี้ยต่อไป (รายละเอียดแนบท้ายญัตติ)  

  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมือง
สมุทรสงครามเพ่ือขอทบทวนและต่ออายุเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน  
สาขาสมุทรสงคราม จ านวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้
เป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ต่อไป  

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ก่อนเข้าสู่การซักถามหรืออภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาล ในวันนี้สภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล มีความยินดีที่ได้มีเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม เข้าร่วม   
 การประชุมสภาเทศบาล จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณมาลี  สถิรยากร ต าแหน่ง
 ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม และคุณพรพรรณ จิตรศิลป์ฉายากุล
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม ซึ่งในญัตติดังกล่าวนี้
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย ขอเชิญสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้ง 2 ท่านได้
 เนื่องจากในเรื่องการทบทวนและต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ดังกล่าว    
 ท่านสมาชิกสภาฯ อาจมีความไม่เข้าใจ ผมจึงได้อนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร    
 ทั้ง 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมเพื่อมาให้ความรู้และชี้แจงในประเด็นข้อสงสัยให้สภาฯ
 ได้รับทราบ  

  ตามที่ได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบทบทวนและต่ออายุ
 วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม จ านวน
 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา   
 ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ผมมีข้อสงสัยในเหตุผล วรรคสอง ที่ระบุว่า “ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 มาตรา 1307 ได้ก าหนดห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็น
 สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ ดังนั้น ธนาคารจึงไม่อาจยึดบัญชีเงินฝาก ซึ่งเป็น
 ทรัพย์สินของเทศบาลไว้เป็นหลักประกันได้” จึงขอสอบถามว่า ต่อจากนี้ไปเทศบาล
 จะต้องใช้อะไรเป็นหลักประกันในการกูค้รับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 



9 
 

 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตครับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหนังสือกรมส่งเสริม
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ การปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งว่า เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่สามารถน าไปค้ าประกันได้ 
นายกเทศมนตรี ซึ่งทางธนาคารมีความยินดีที่จะปลดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องมีอะไรค้ าประกัน แต่มี
 การท าสัญญา MOU กันตามปกตคิรับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามความเข้าใจของผม กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องใช้บัญชีเงินฝาก      
ประธานสภาเทศบาล ไปเป็นหลักค้ าประกัน แต่ทางธนาคารออมสินได้ตกลงยินยอมในการปลดบัญชีเงินฝาก
 ของเทศบาลจากการค้ าประกัน ซึ่งในญัตติดังกล่าวนี้เป็นการทบทวนและต่ออายุวงเงิน
 กู้เบิกเงินเกินบัญชี โดยใช้สัญญาเดิมทีจ่ัดท าไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นจ านวนเงินเท่าเดิม 
  เชิญท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ ครับ 

นายนิยม  สิงหาเจริญ  ขออนุญาตสอบถามว่า ในการท าสัญญามีระยะเวลาก าหนดหรือไม่ครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม ครับ      
ประธานสภาเทศบาล  

คุณมาลี  สถิรยากร   การท าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
ผู้จัดการธนาคารออมสิน หน่วยงานราชการ จะต้องมีการทบทวนวงเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ทุกปี      
สาขาสมุทรสงคราม โดยตรวจสอบจากข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร  (Statement)
 ว่าใช้วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) หรือไม่ หรือบัญชีมีการหมุนเวียนหรือไม่ ในกรณีที่
 เป็นบุคคลธรรมดาและบัญชีไม่มีการหมุนเวียน ทางธนาคารจะเปลี่ยนให้เป็นการกู้
 ระยะยาว (LT) เนื่อง OD มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า LT ในกรณีของเทศบาลเมือง   
 สมุทรสงคราม ถ้าปลดบัญชีเงินฝาก จ านวน 9,000,000 บาท จากการค้ าประกัน
 เทศบาลจะถูกปรับดอกเบี้ยโดยมีอัตราสูงกว่ากันไม่มาก ซึ่งทางธนาคารยินดีที่จะให้
 ปลดหลักประกันออกได้ แต่ถ้าไม่ปลด จะเป็นการฝากปกติ คือ ธนาคารจะตรวจสอบ
 ว่ามีเงินอยู่หรือไม่ โดยให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก บวก 1.50 % แต่ถ้าถอนเงินออกไป
 จะเป็นอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MOR ลบ 3.87 % ซึ่งจะเหลือประมาณ 2.80 % ต่อปี
 ในการปลดบัญชีเงินฝาก ทางธนาคารจะมี บันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญา      
 กู้เบิกเงินเกินบัญชีเพ่ือปลดบัญชีเงินฝากของเทศบาลจากการค้ าประกันและแก้ไข
 อัตราดอกเบี้ย โดยมากกว่าประมาณ 30 สตางค์ ซึ่งทางธนาคารอนุมัติให้ปลดล็อคได้
 ตั้งแต่วันที่  7 ตุลาคม 2562 เนื่องจากทางธนาคารรับทราบค าสั่ งดังกล่าว
 เช่นเดียวกัน  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ ครับ       
ประธานสภาเทศบาล  

นายนิยม  สิงหาเจริญ  ขออนุญาตสอบถามว่า อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้น-ลง หรือไม่ หรือเป็นไปตาม
สมาชิกสภาเทศบาล ค าสั่งของธนาคารครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม ครับ      
ประธานสภาเทศบาล  
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คุณมาลี  สถิรยากร   เป็น MOR ค่ะ อัตราดอกเบี้ยจะขึ้น-ลง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ผู้จัดการธนาคารออมสิน ตัวอย่างเช่น MOR อยู่ที่ 6.7 ลบ 3.87 % จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 2.80 % แต่ถ้า
สาขาสมุทรสงคราม วันพรุ่งนี้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย MOR จะลดลง และลบด้วย 3.87 % โดยอัตรา
 ดอกเบี้ยจะปรับขึ้น-ลง เป็นรายวันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ครับ
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้สถานธนานุบาล
 เทศบาลเมืองสมุทรสงครามต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ธนาคารออมสิน
 สาขาสมุทรสงคราม จ านวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 
   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบให้สถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองสมุทรสงครามต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ธนาคารออมสิน สาขา
สมุทรสงคราม จ านวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อกระดานฟลิปชาร์ท 
จ านวน 2 อัน (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  9 
นายกเทศมนตรี  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
(ค่าจัดซื้อกระดานฟลิปชาร์ท จ านวน 2 อัน) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (ค่าจัดซื้อกระดานฟลิปชาร์ท จ านวน 2 อัน) ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

  ข้อความเดิม 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
  ค่าจัดซื้อกระดานฟลิปชาร์ท จ านวน 2 อัน จ านวน 15,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
   1. กระดานฟลิปชาร์ท พร้อมไวท์บอร์ดในตัว 
   2. ขนาดหน้ากระดาน (กว้างxยาวxสูง) ไม่น้อยกว่า 80 x 100 x 180 

เซนติเมตร 
   3. สามารถใช้เป็นไวท์บอร์ดเขียนลบได้ 
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   4. สามารถใส่กระดาษฟลิปชาร์ทไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
   5. มีแปรงลบกระดาน 
   6. มีรางส าหรับวางแปรงลบกระดาน ขาด้านหลังสามารถพับเก็บได้ 
 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจ าเป็น 

ต้องใช้ในการจัดประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมเมืองในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

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

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3/120 ล าดับที่ 1 
รายการที่ 37 

   ข้อความใหม่ 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
   ค่าจัดซื้อกระดานฟลิปชาร์ท จ านวน 2 อัน จ านวน 15,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
   1. กระดานฟลิปชาร์ท พร้อมไวท์บอร์ดในตัว 
   2. ขนาดกระดาน (กว้าง x ยาว)  ไม่น้อยกว่า 80 x 100 เซนติเมตร 
   3. ขาตั้งกระดานสูง 180 เซนติเมตร 
   4. สามารถใช้เป็นไวท์บอร์ดเขียนลบได้ 
   5. สามารถใส่กระดาษฟลิปชาร์ทไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
   6. มีแปรงลบกระดาน 
   7. มีรางส าหรับวางแปรงลบกระดาน ขาด้านหลังสามารถพับเก็บได้ 
 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจ าเป็น 

ต้องใช้ในการจัดประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมเมืองในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และงานอื่น ๆ 

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

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3/120 ล าดับที่ 1 
รายการที่ 37 

เหตุผล 

   กองวิชาการและแผนงาน มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(ค่าจัดซื้อกระดานฟลิปชาร์ท จ านวน 2 อัน) เพ่ือใช้ในการจัดประชุมประชาคมชุมชน
และประชาคมเมืองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และงานอ่ืน ๆ แต่เนื่องจากใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ได้ก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะของกระดานฟลิปชาร์ทผิดพลาด จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
63 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ค่าจัดซื้อกระดานฟลิปชาร์ท จ านวน 2 อัน) 
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   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (ค่าจัดซื้อกระดานฟลิปชาร์ท จ านวน 2 อัน)  
จ านวน 15,000 บาท เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โปรดพิจารณาอนุมัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ 29 ก าหนดว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อกระดาน   
 ฟลิปชาร์ท จ านวน 2 อัน ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิก
 ท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ตามญัตติดังกล่าว ในข้อความเดิม ข้อที่ 2 ได้ก าหนดความกว้าง ความยาว ความสูง
 ของกระดานฟลิปชาร์ทไว้ ไม่น้อยกว่า 80 x 100 x 180 เซนติเมตร ส่วนใน
 ข้อความใหม่ ได้แยกความสูงของกระดานฟลิปชาร์ท ไปเป็นข้อที่ 3 เป็นขาตั้งกระดาน
 สูง 180 เซนติเมตร คือ ในข้อความเดิม ผมเข้าใจว่าจะวัดความสูงจากส่วนหัวลงมา
 ทั้งอันได้ 180 เซนติเมตร แต่ถ้าใช้ข้อความใหม่ เฉพาะขาตั้งกระดาน จะมีความสูง
 เท่ากับ 180 เซนติเมตร ใช่หรือไม่ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตชี้แจงครับ กระดานฟลิปชาร์ท จะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ตัวกระดาน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ และตัวขาตั้ง โดยน าตัวกระดานไปติดบนตัวขาตั้งที่มีความสูง 180 เซนติเมตร       
นายกเทศมนตรี ดังนั้น ความสูงของกระดานฟลิปชาร์ททั้งหมดจะเท่ากับ 180 เซนติเมตร ซึ่ง เป็น
 คุณลักษณะของครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้แล้วครับ   

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ครับ
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้แก้ไข
 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
 ค่าจัดซื้อกระดานฟลิปชาร์ท จ านวน 2 อัน โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อกระดาน   
ฟลิปชาร์ท จ านวน 2 อัน 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจ้างเหมาจัดท าตู้เอกสารแบบไม้ 
Built-In ขนาดไม่น้อยกว่า 244 x 500 x 50 เซนติเมตร จ านวน 2 ตู้ เป็นเงิน 
250,000 บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี  9 
นายกเทศมนตรี  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจ้างเหมาจัดท าตู้เอกสารแบบไม้ Built-In 
ขนาดไม่น้อยกว่า 244 x 500 x 50 เซนติเมตร จ านวน 2 ตู้ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563     
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ดังนี้ 

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
  งานบริหารทั่วไป  
  งบบุคลากร 

 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
  - เงินเดือนนายก/รองนายก  120,000  บาท 
  - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  130,000  บาท  
 รวมเป็นเงินที่ขอโอนลดทั้งสิ้น 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)      

เพ่ือไปตั้งจ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

  โอนเพิ่ม (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
  งานบริหารทั่วไป  
  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 รวมเป็นเงินที่ขอโอนเพ่ิมทั้งสิ้น 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)      

เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าตู้ เอกสารแบบไม้ Built-In ขนาดไม่น้อยกว่า          
244 x 500 x 50 เซนติเมตร จ านวน 2 ตู้ รายละเอียดตามแบบที่ก าหนด ตั้งจ่าย
ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจ าเป็น 
ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล  

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

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 3/117 ล าดับที่ 17 
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เหตุผล 
   เนื่องจากงานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล มีตู้ส าหรับ

จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าตู้เก็บเอกสาร    
เพ่ือใช้ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
เช่น สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ค าขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 
เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถท าลายได้ตามระเบียบฯ โดยจะติดตั้งไว้ในห้องเก็บวัสดุ 
(ด้านหลังห้องปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร) เพ่ือใช้ในการสืบค้น ตรวจสอบ และรอ
จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเดิมแฟ้มดังกล่าวจัดเก็บไว้ที่ห้องเก็บเอกสารอาคาร
ด้านหลังชั้น 3 และกองคลังมีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่าวในการจัดเก็บเอกสาร
ด้านการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถท าลายได้ จึงจ าเป็นต้องจัดหา
ที่จัดเก็บเอกสารดังกล่าวใหม่ 

   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไป  
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจ้างเหมาจัดท าตู้เอกสาร
แบบไม้ Built-In ขนาดไม่น้อยกว่า 244 x 500 x 50 เซนติเมตร จ านวน 2 ตู้    
เป็นเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจ้างเหมาจัดท า
 ตู้เอกสารแบบไม้ Built-In ขนาดไม่น้อยกว่า 244 x 500 x 50 เซนติเมตร จ านวน
 2 ตู้ เป็นเงิน 250,000 บาท ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น         
 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจ้างเหมาจัดท าตู้เอกสารแบบไม้ Built-In 
ขนาดไม่น้อยกว่า 244 x 500 x 50 เซนติเมตร จ านวน 2 ตู้ เป็นเงิน 250,000 บาท 
โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 
มติที่ประชุม   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจ้างเหมาจัดท า
ตู้เอกสารแบบไม้ Built-In ขนาดไม่น้อยกว่า 244 x 500 x 50 เซนติเมตร จ านวน 
2 ตู้ เป็นเงิน 250,000 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 5.6 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อสัญญาณ
ไซเรนวับวาบ ชนิดหลอด LED ขนาด 120 เซนติเมตร พร้อมกล่องเสียง และล าโพง 
ขนาด 100 W พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 28,000 บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี  9 
นายกเทศมนตรี  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63     
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้  

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
  งานบริหารทั่วไป  
  งบบุคลากร  
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  28,000  บาท  
 รวมโอนลด 28,000 บาท (สองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) เพ่ือไปตั้งจ่ายดังรายการ

ต่อไปนี้ 

  โอนเพิ่ม (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  28,000  บาท  
 รวมโอนเพิ่ม 28,000 บาท (สองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

สัญญาณไซเรนวับวาบ ชนิดหลอด LED ขนาด 120 เซนติเมตร พร้อมกล่องเสียง 
และล าโพง ขนาด 100 W พร้อมติดตั้ง ราคา 28,000 บาท เพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุด
ของรถยนต์ดับเพลิงคันหมายเลข 80-4602 สมุทรสงคราม (สถานีดับเพลิงฝั่งตะวันตก) 

 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความ
จ าเป็น ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล 

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

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้าที่ 6 ล าดับที่ 2 
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เหตุผล 

   เนื่องจากสัญญาณไซเรนวับวาบ ของรถยนต์ดับเพลิง ประจ าสถานีดับเพลิง      
ฝั่งตะวันตก หมายเลขทะเบียน 80-4602 สมุทรสงคราม ของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีสภาพช ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ท าให้ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งส านักปลัดเทศบาล ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายในหมวด 
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

   ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27  
ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เปน็
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อสัญญาณ
 ไซเรนวับวาบ ชนิดหลอด LED ขนาด 120 เซนติเมตร พร้อมกล่องเสียง และล าโพง
 ขนาด 100 W พร้อมติดตั้ง ราคา 28,000 บาท ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา
 ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน
 เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่
 ค่าจัดซื้อสัญญาณ ไซเรนวับวาบ ชนิดหลอด LED ขนาด 120 เซนติเมตร พร้อม
 กล่องเสียง และล าโพง ขนาด 100 W พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 28,000 บาท โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อสัญญาณ
ไซเรนวับวาบ ชนิดหลอด LED ขนาด 120 เซนติเมตร พร้อมกล่องเสียง และล าโพง 
ขนาด 100 W พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 28,000 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 5.7 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 39,000 บาท (กองคลัง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี  9 
นายกเทศมนตรี  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3    
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

  โอนลด 
  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
       งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
       ค่าใช้สอย 
  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ  
โอนลด 39,0๐๐.- บาท 

       รวมโอนลด 1 รายการ เป็นเงิน 39,0๐๐ บาท 

  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)  
                 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                  ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 39,0๐๐ บาท  
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง 

เครื่องละ 30,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือทดแทน   
เครื่องเดิมท่ีมีอายุการใช้งานนาน ส าหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

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

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
หน้า 7 ล าดับที่ 1 รายการที่ 2 
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   2. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 5,800 บาท 
เป็นเงิน 5,800 บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้ เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทีดี่ เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานส าหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

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

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
หน้า 7 ล าดับที่ 1 รายการที่ 3 

   3. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
3,200 บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือทดแทน  
เครื่องเดิมท่ีมีอายุการใช้งานนาน ส าหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

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

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
หน้า 5 ล าดับที่ 1 รายการที่ 5 

                  รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น 39,0๐๐ บาท (สามหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

เหตุผล  

  กองคลังมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 
เป็นเงิน 39,0๐๐ บาท ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เพ่ือทดแทนของเดิม
ที่ช ารุด เสื่อมสภาพเพราะใช้งานมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ ซึ่งกองคลังไม่ได้ตั้ง
งบประมาณดังกล่าวไว้ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 ประกอบกับมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอนงบประมาณได้ 

  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอ
เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3 (โอนไป   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
39,0๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
พิจารณาอนุมัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 39,000 บาท ให้ที่ประชุมได้รับทราบและ
 พิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญ       
 เสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 39,000 บาท           
โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 39,000 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5.8 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 6 คัน 
คันละ 54,700 บาท เป็นเงิน 328,200 บาท (กองคลัง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี  9 
นายกเทศมนตรี  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3     
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 
  งบบุคลากร  
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
  ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก   โอนลด 300,0๐๐.- บาท 

  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
  งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
       ค่าใช้สอย 
  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   โอนลด 228,2๐๐.- บาท 
       รวมโอนลด 2 รายการ เป็นเงิน 328,2๐๐ บาท 
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  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)      
                 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                  ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 

จ านวน 6 คัน คันละ 54,700 บาท เป็นเงิน 328,200 บาท 
 คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

หน้า 5 ล าดับที่ 1 รายการที่ 1 
   รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 328,2๐๐ บาท (สามแสนสองหม่ืนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

  กองคลังมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง คือ รถจักรยานยนต์ 
จ านวน 6 คัน เป็นเงิน 328,200 บาท เพ่ือใช้ในการลงพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนยีม
การเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ให้เกิดความคล่องตัว เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ซึ่งกองคลัง
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ส าหรับการเบิกจ่าย ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
นายก/รองนายกเทศมนตรี จึงท าให้มีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะโอนงบประมาณได้  

  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอเสนอ
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่) จ านวน 328,200 บาท เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามพิจารณา
อนุมัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
 ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 6 คัน       
 คันละ 54,700 บาท เป็นเงิน 328,200 บาท ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา
 ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตสอบถามว่า ปัจจุบันรถจักรยานยนต์ที่กองคลังใช้ในการจัดเก็บ เงิน
 ค่าธรรมเนียม เป็นครุภัณฑเ์ดิมของกองคลังหรือเป็นของผู้รับจ้างครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญผู้อ านวยการกองคลังครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองคลัง เนื่องจากเทศบาลได้มีการบรรจุพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
 ค่าธรรมเนียม โดยในการปฏิบัติงานจะใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัวในการลงพ้ืนที่      
 เพ่ือจัดเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งไม่สามารถเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงได้และต้องเสียค่า
 บ ารุงรักษาเอง เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจ จึงต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 ให้เจ้าหน้าทีค่่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอสอบถามว่า ผลการด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะของครัวเรือน
ประธานสภาเทศบาล เป็นอย่างไรบ้างครับ 
  เชิญผู้อ านวยการกองคลังครับ 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผู้อ านวยการกองคลัง ผลการด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะของครัวเรือน ในปีงบประมาณ 2557
 สามารถด าเนินการจัดเก็บได้ 599 ครัวเรือน ในบริเวณชุมชนตลาดเท่านั้น จากจ านวน
 ทั้งหมด 10,501 ครัวเรือน เป็นเงิน 265,390 บาท ในปีงบประมาณ 2558
 สามารถด าเนินการจัดเก็บได้ 629 ครัวเรือน เป็นเงิน 286,210 บาท ในปีงบประมาณ
 2559 สามารถด าเนินการจัดเก็บได้ 1,502 ครัวเรือน เป็นเงิน 590,980 บาท    
 ในปีงบประมาณ 2560 สามารถด าเนินการจัดเก็บได้ 1,555 ครัวเรือน เป็นเงิน
 598,350 บาทในปีงบประมาณ 2561 กองคลังได้เริ่มด าเนินการจ้างเหมาบริการ
 เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม ปรากฏว่าสามารถด าเนินการจัดเก็บได้เพ่ิมขึ้นเป็น
 2,157 ครัวเรือน จากจ านวนทั้งหมด 10,845 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,024,170 บาท
 และในปีงบประมาณ 2562 สามารถด าเนินการจัดเก็บได้ 5,042 ครัวเรือน จากจ านวน
 ทั้งหมด 10,864 ครัวเรือน เป็นเงิน 2,130,790 บาท ซึ่งในการลงพ้ืนที่ได้เกิด
 ปัญหาต่าง ๆ มีทั้งประชาชนมาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ และมีทั้งเจ้าหน้าที่มารายงานว่า
 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากบ้านบางหลังไม่เคย
 จ่ายค่าธรรมเนียมเลย โดยเจ้าของบ้านอ้างว่าไม่มีขยะ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าจะใช้ชีวิต    
 ในแต่ละวันโดยไม่มีขยะออกจากบ้านเลย และจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมให้เจ้าหน้าที่
 เพียงแค่วันละ 1 บาท รวมเป็นเดือนละ 30 บาท ถ้าภายใน 1 บ้าน มีผู้อาศัยสัก     
 5 - 10 คน คิดดูว่าจะผลิตขยะวันละเท่าไร เทศบาลต้องก าจัดขยะเดือนละ 31 ตัน
 ขยะจะมาจากที่ไหน ถ้าไม่ใช่ทุกคนผลิตขึ้นมา ฉะนั้น 30 บาท ต่อเดือน เป็นจ านวน
 ที่ถูกมาก ซึ่งกรุงเทพมหานครมีการปรับราคาค่าธรรมเนียมเป็น 80 บาท แล้วค่ะ
 องค์การบริหารส่วนต าบลบริเวณข้างเคียงก็เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงกว่าเทศบาล
 โดยเทศบาลเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจ านวน 30 บาท มาเป็นเวลา 20 กว่าปีแล้วค่ะ
 เมื่อก่อนเทศบาลเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในบริเวณตลาดเท่านั้น แต่ปัจจุบันขยายพ้ืนที่
 การจัดเก็บไปทุกชุมชนเพ่ือความเป็นธรรม เพราะทุกบ้านผลิตขยะเท่ากันหมด        
 ขอความร่วมมือและขอความกรุณาประชาชนในเขตเทศบาลทุกท่าน ถ้ามีเจ้าหน้าที่
 ลงพ้ืนที่ไปเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ก็ช่วยกันช าระค่าธรรมเนียมให้เทศบาลด้วยค่ะ
 เดือนละ 30 บาท ต่อครัวเรือน ส าหรับสถานประกอบการ กองคลังจะให้กอง
 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพ้ืนที่ไปประเมินค่าธรรมเนียมตามจ านวนขยะของ
 สถานประกอบการนั้น ๆ เรามาช่วยกันเพ่ือท้องถิ่นของเรา เพ่ือลูกหลานของเรา    
 ขจัดมลพิษออกไป อย่าไปท้ิงตามคูคลอง แม่น้ า ซึ่งจะเป็นการสร้างมลพิษให้กับชุมชน  
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ความเข้าใจของประชาชนตามที่เคยมาร้องเรียนกับผม 
ประธานสภาเทศบาล คือ เมื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้ว จะเข้าใจว่าเทศบาลจะต้องมาเก็บขยะที่บ้าน
 เพราะว่าเสียเงินแล้ว อีกทั้งพ้ืนที่ส าหรับทิ้งขยะก็ไม่มี จึงเป็นปัญหาที่โยงไปถึง      
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผมจึงต้องอธิบายให้ประชาชนทราบ ซึ่งพอเข้าใจได้ว่า
 ต้องแยกระหว่างการจัดเก็บค่าธรรมเนียม กับการทิ้งขยะ ไม่ใช่คิดว่าเสียเงิน
 ค่าธรรมเนียมแล้ว เทศบาลจะต้องมาเก็บขยะให้ที่บ้าน ซึ่งประชาชนจะน าไปเปรียบเทียบ
 กับระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือไม่ โดยประชาชน
 ไปผูกติดว่า ในเมื่อเสียเงินแล้ว ท าไมยังต้องไปหาที่ทิ้งขยะอีก ผมไม่ทราบว่าทาง    
 กองคลังและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้พูดคุยกันในเรื่องการบริหารจัดการหรือไม ่ 
  เชิญผู้อ านวยการกองคลังครับ 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองคลัง เทศบาลไม่สามารถน าถังขยะไปตั้งที่หน้าบ้านของประชาชนได้ทุกบ้าน โดยจะตั้งเป็น
 จุดตามพ้ืนที่ชุมชน ขอความกรุณาให้หิ้วถุงขยะจากบ้านมาทิ้งในถังรวมจุดใดก็ได้      
 ในเขตเทศบาล สามารถทิ้งได้ทุกถัง ส าหรับการน าถังขยะไปตั้งตามค าร้องของ
 ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่มายื่นกับเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม เมื่อถึงเวลา  
 ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะน าถังขยะไปตั้ง กลับไม่ให้ตั้ง เพราะไม่ต้องการ
 ให้ตั้งถังขยะบริเวณหน้าบ้านของตนเอง โดยเกรงว่าจะเป็นศูนย์รวมของขยะจากอีก
 หลาย ๆ บ้าน รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งกับเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นปัญหาที่เทศบาลพบ
 ในการด าเนินการ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นผู้ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่เทศบาลน าขยะ
 จากภายนอกมาทิ้งในเขตเทศบาล สามารถแจ้งเทศบาลได้ค่ะ เนื่องจากการจัดเก็บขยะ
 จะแบ่งตามพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ช่วยกัน เหมือนกับกรณีผู้ว่าราชการ
 กรุงเทพมหานครแจ้งความด าเนินคดีเรื่องการน าขยะนอกเขตพ้ืนที่มาทิ้งในพ้ืนที่
 กรุงเทพมหานคร เป็นข่าวโด่งดังทั่วประเทศ ซึ่งเป็นคดีอาญา เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย   
 ในการก าจัดขยะเป็นเงินหลวง ซึ่งไม่ควรทีจ่ะต้องก าจัดขยะในปริมาณที่มากขนาดนั้น  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ประชาชนที่ได้รับฟังการประชุมผ่านเสียงตามสายทุกท่าน ทางท่านผู้อ านวยการ
ประธานสภาเทศบาล กองคลังได้ขอความกรุณาให้ช่วยกันช าระค่าธรรมเนียมขยะ ซึ่งจะได้น ามาบ ารุงท้องถิ่น
 เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นของเราเอง ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผลการด าเนินการจัดเก็บ
 ค่าธรรมเนียมมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี 
  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ครับ
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้โอนเงิน
 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
 จ านวน 6 คัน คันละ 54,700 บาท เป็นเงิน 328,200 บาท โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 6 คัน     
คันละ 54,700 บาท เป็นเงิน 328,200 บาท 

 

 



23 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 เรื่อง รายงานการยกเลิกโครงการก่อสร้างที่พักสุนัขจรจัด (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอรายงานการยกเลิกโครงการก่อสร้างที่พักสุนัขจรจัดครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี ทางเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ขอรายงานการยกเลิกโครงการก่อสร้างที่พักสุนัขจรจัด  
นายกเทศมนตรี  เรื่องเดิม 
  งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2561 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ        
ค่าก่อสร้างที่พักสุนัขจรจัด บริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมของเทศบาล          
(ต.ลาดใหญ่) ระยะที่ 1 เป็นเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) และได้รับอนุมัติ
จากสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ.  2561 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โอนเงินงบประมาณเพ่ิมเติม เป็นเงิน 200,000 บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ขออนุมัติกันเงิน (แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ไว้เบิก
ในปีถัดไป (ปีงบประมาณ 2562) เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการหาผู้รับจ้าง และ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ต่อมาในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงมหาดไทย ได้ออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)   
ซึ่งตามข้อ 6 (1) ก าหนดให้ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  
แต่ในขณะนั้นยังมิได้มีหนังสือสั่งการเพ่ิมเติมใด ๆ เกี่ยวกับรูปแบบรายการก่อสร้าง 
จึงท าให้ต้องชะลอการด าเนินงานดังกล่าวออกไปก่อน ต่อมาได้มีหนังสือจังหวัด
สมุทรสงคราม ด่วนที่สุด ที่ สส 0023.3/ว 8552 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 
เรื่อง การจัดท าทะเบียนสัตว์และแบบรูปการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน 
จึงได้ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้เบิกในปีถัดไป (ปีงบประมาณ 2563)  

  ข้อเท็จจริง 
  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ได้ทราบเรื่องจากท่านปลัดเทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม ว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม (กรอ.จังหวัด) มีมติเห็นชอบให้ด าเนินโครงการ
ข้อเท็จจริง 
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 สวนสาธารณะและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ต าบลลาดใหญ่ บริเวณหมู่ที่ 9 ซึ่งมีพ้ืนที่
บางส่วนติดต่อกับที่ดินบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมของเทศบาล ซึ่งเทศบาล
จะด าเนินการก่อสร้างที่พักสุนัขจรจัด ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตวข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ข้อ 4 ได้ระบุชื่อไว้เป็น “สถานสงเคราะห์สัตว์” แต่ชื่อที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระบุชื่อไว้เป็น “ที่พักสุนัขจรจัด” 
และเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ได้ประกาศใช้หลังจากได้รับการอนุมัติ
งบประมาณจากสภาเทศบาลฯ จึงท าให้ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ได้ 

  ข้อพิจารณา 
  เพ่ือมิให้เกิดข้อขัดข้องในการด าเนินงานและป้องกันข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น   

ในกรณีการก่อสร้างสวนสาธารณะและการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ต าบลลาดใหญ่   
ประกอบกับทางเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
ได้ด าเนินการกักพ้ืนที่ชั่วคราวในการดูแลสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์เดิมของเทศบาล         
ซึ่งเทศบาลมีกรงสัตว์และมีที่พักสัตว์ รวมทั้งมีประชาชนที่ต้องการให้มีพ้ืนที่ดังกล่าว
ได้เสนอโครงการที่จะท าพ้ืนที่รองรับสัตว์ทดแทน โดยเสนอจะออกงบประมาณให้ 
เทศบาลจึงมีสถานที่ในการรองรับสัตว์ชั่วคราว เพ่ือใช้ในการท าหมันสัตว์ หรือพักสัตว์
ที่ป่วย หรือควบคุมโดยการฉีดวัคซีน ทดแทนแล้ว จึงขอยกเลิกโครงการก่อสร้างที่พัก
สุนัขจรจัดของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  9 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอรายงานการยกเลิกโครงการก่อสร้างที่พักสุนัขจรจัดให้ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล ได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย
 ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  เชิญท่าน ส.ท.ฉัฐณัฐ  ศิธรกุล ครับ 

นางสาวฉัฐณัฐ  ศิธรกุล  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชน เมื ่อวันที ่ 21 มกราคม 2563      
 มีข้อร้องเรียนว่า บริเวณโรงฆ่าสัตว์เดิมของเทศบาลมีจ านวนสุนัขเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ     
 ส่งเสียงร้องรบกวนชาวบ้าน และส่งกลิ่นเหม็นอับ โดยเจ้าหน้าที่เคยแจ้งว่าจะด าเนินการ
 สร้างห้องทึบเก็บเสียงให้ แต่ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด จึงขอสอบถามว่า เมื่อมี
 การยกเลิกโครงการดังกล่าวแล้ว ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะด าเนินการ
 ช่วยเหลือกรณีดังกล่าวอย่างไรต่อไป 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นางดรุณ ี เมธีวรเวช   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผอ.กองสาธารณสุข ในกรณีการใช้พ้ืนที่บริเวณข้างโรงฆ่าสัตว์เดิมของเทศบาลเพ่ือดูแลสุนัขที่มีปัญหานั้น 
และสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่อภิปรายว่าสุนัขมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยในช่วงที่
 กองสาธารณสุขฯ ได้เสนอโครงการดังกล่าว มีจ านวนสุนัขอยู่ประมาณ 10 กว่าตัว   
 ณ ปัจจุบันมีจ านวนสุนัขลดลงไปอีก เนื่องจากกองสาธารณสุขฯ สามารถหาบ้านให้สุนัขได้
 ในส่วนสุนัขที่ท าหมันและแผลหายแล้ว กองสาธารณสุขฯ ได้ส่งกลับคืนเจ้าของ    
 ปัจจุบันมีจ านวนสุนัขไม่น่าจะถึง 10 ตัว และจากการลงพ้ืนที่เพ่ือท าความเข้าใจกับ
 ชาวบ้าน พบว่า มีปัญหาในเรื่องของสุนัขบางตัวที่กองสาธารณสุขฯ ไม่ได้ขังไว้     
 แล้วสุนัขออกมาเดินนอกพ้ืนที่กักกัน ซึ่งมีจ านวน 2 ตัวเท่านั้น ส่วนสุนัขตัวอ่ืน ๆ    
 ถูกขังอยู่ในกรงทั้งหมดเนื่องจากเป็นสัตว์ป่วย หรือพักฟ้ืนจากการท าหมัน ซึ่งกอง   
 สาธารณสุขฯ ไม่เคยปล่อยออกนอกพ้ืนที่กักกัน หลังจากนั้นกองสาธารณสุขฯ ได้ไป
 ขอความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์ฯ น าแผงเหล็กมากั้นเป็นการชั่วคราวส าหรับสัตว์ที่
 กองสาธารณสุขฯ ปล่อยเดิน ซึ่งสุนัข 2 ตัวดังกล่าว เป็นสุนัขตัวแรก ๆ ซึ่งมาจากที่
 เทศบาลได้รับแจ้งเหตุร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนวัดประทุมคณาวาส โดยเป็น
 สุนัขท้องแก่ และเจ้าของเสียชีวิต จึงไม่มีผู้ดูแล และไปแอบอยู่บริเวณหน้าวัดประทุม-
 คณาวาส เทศบาลก็ได้เข้าไปช่วยเหลือ จนต่อมาแม่สุนัขได้คลอดลูกออกมา จ านวน
 10 ตัว กองสาธารณสุขฯ จึงได้หาบ้านให้ลูกสุนัขจ านวนหนึ่ง และอีกจ านวนหนึ่งตาย
 จากสาเหตุต่าง ๆ จนเหลือลูกสุนัขเพียง 1 ตัว กับแม่สุนัข ส าหรับประเด็นที่อภิปรายว่า
 มีเจ้าหน้าที่เคยแจ้งว่าจะด าเนินการสร้างห้องทึบเก็บเสียงนั้น เป็นไปไม่ได้ค่ะ        
 กองสาธารณสุขฯ ไม่เคยพูดว่าจะไปด าเนินการสร้างห้องทึบเก็บเสียง โดยพ้ืนที่ที่    
 กองสาธารณสุขฯ จะด าเนินการน าสุนัขเข้าไปอยู่นั้น จะแอบอยู่บริเวณด้านหลัง      
 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนจะไม่สัญจรผ่านไป-มา และไม่พบเห็นสุนัข ทุกวันนี้ที่สุนัขเห่า
 เพราะมีคนเดินผ่าน ซึ่งสุนัขไม่ได้เห่าทุกคน โดยอาจจะเป็นคนแปลกหน้า หรือมี    
 รถจักรยานยนต์วิ่งผ่าน ในปัจจุบันสุนัขแทบจะไม่เห่าเลย เนื่องจากส่วนมากเป็นสุนัข
 ที่ป่วย ซึ่งชาวบ้านก็เคยแจ้งว่ามีสุนัขจะกัดกัน หรือเห่าใส่กัน กองสาธารณสุขฯ       
 จึงแจ้งไปว่าสุนัขจะกัดกันได้อย่างไร เนื่องจากมันอยู่ในกรงด้วยกันทั้งคู่ เจอหน้ากัน
 ทุกวัน คุ้นเคยกัน และมีอยู่ไม่กี่ตัวจริง ๆ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล ขอให้ท่าน ส.ท.ฉัฐณัฐ  ศิธรกุล  ได้ไปพูดคุยกับประชาชนให้เกิดความเข้าใจ 
  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์  ครับ 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สรุปแล้วสาเหตุที่ยกเลิกโครงการดังกล่าว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลลาดใหญ่
 ต้องการใช้พ้ืนที่ในการด าเนินโครงการสวนสาธารณะและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใช่หรือไม่
 ซึ่งมีคนน าเรื่องดังกล่าวไปพูดกับคนภายนอกว่า อดีตนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
 เทศบาลคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ผมขอพูดให้พ่ีน้องประชาชน    
 ในเขตพ้ืนที่เข้าใจว่า ถ้าอดีตนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลคัดค้านหรือ    
 ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว จะไม่มีทางน าโครงการดังกล่าวเข้ามาให้สภาฯ พิจารณาได้
 จริงหรือไม่ ที่น าเข้าสภาฯ ก็เพราะว่ายินดี เห็นด้วย และอนุมัติงบประมาณให้  
1,100,000 บาท 
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    1,100,000 บาท ขอพูดให้สมาชิกสภาเทศบาลและชาวบ้านที่รักสุนัขและแมว
 รวมทั้งทุกคนในที่ประชุมซึ่งไม่ได้รังเกียจสุนัขและแมว เข้าใจว่าที่ท าไม่ได้ ไม่ได้เกี่ยวกับ
 อดีตนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล แต่สาเหตุเพราะองค์การบริหารส่วน
 ต าบลลาดใหญ่ต้องการใช้พ้ืนที่ในการด าเนินโครงการสวนสาธารณะและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
 ผมเป็นคนพูดจาไม่เพราะ แต่ผมเป็นคนพูดจริง แต่บางคนรับทราบข้อมูลไม่ถูกต้อง   
 ก็อย่าไปสื่อสารกับคนภายนอกให้เกิดความเข้าใจผิด อีกเรื่องหนึ่ง ในช่วงเทศกาลปีใหม่
 ผมได้ไปเห็นถังขยะสภาพใหม่ จ านวน 7 ใบ น าไปใส่น้ าให้สุนัข ผมก็แปลกใจว่า      
 ในงานวันเด็กแห่งชาติที่เทศบาลจัด ถังขยะหายไปไหน เหตุใดจึงไม่มีถังขยะ ผมไม่ได้
 ว่ากล่าวอะไร แต่ขอถามว่าถังขยะควรน าไปใส่ขยะให้ประชาชนใช่หรือไม่ เทศบาลมี
 งบประมาณกองกลางก็น าไปซื้อที่ใส่น้ าให้สุนัขถึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ซึ่งเวลาที่
 ชาวบ้านร้องขอถังขยะ กลับชี้แจงว่าไม่มี ผมขอฝากเรื่องไว้กับสภาฯ เท่านีค้รับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นางดรุณ ี เมธีวรเวช   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผอ.กองสาธารณสุข ก่อนที่กองสาธารณสุขฯ จะขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ชั่วคราว กองสาธารณสุขฯ 
และสิ่งแวดล้อม ได้ท าบันทึกขออนุมัติถึงผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว ส าหรับเหตุผลในการน าถังไปใส่น้ า
 เพ่ือใช้ในพ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีระบบประปา และถ้าไม่มี
 น้ าไว้ใช้ในการปฏิบัติงานก็จะท าให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็น จึงจ าเป็นต้อง
 น าถังไปใส่น้ าไว้ โดยกองสาธารณสุขฯ ใช้ถังเป็นบางส่วนเท่านั้น และมีถังขยะเพียงพอ
 ที่จะบริการประชาชน ไม่มีปัญหาในเรื่องปริมาณของถังขยะ และเมื่อกองสาธารณสุขฯ
 ด าเนินการสร้างพ้ืนที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการเดินท่อประปาและขยาย
 ไฟฟ้าเข้าไปสู่พ้ืนที่ดังกล่าวต่อไป   

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.ฉัฐณัฐ  ศิธรกุล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นางสาวฉัฐณัฐ  ศิธรกุล  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ดิฉันได้อภิปรายกรณีข้อร้องเรียนดังกล่าวนั้น มาจากรายงานการประชุม  
 คณะกรรมการชุมชน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยไม่ใช่ความคิดเห็นที่ดิฉัน
 เสนอเอง และในพื้นที่ชุมชนวัดใหญ่มีจ านวนสุนัขจ านวนมาก เวลาที่รถวิ่งผ่าน สุนัขก็
 จะวิ่งไล่ ดิฉันเห็นว่าควรจะมีการควบคุมจ านวนสุนัขโดยการท าหมันให้เป็นระบบ
 โดยเฉพาะบริเวณโรงฆ่าสัตว์เดิมของเทศบาล และไม่สนับสนุนให้ไปท าร้ายสัตว์ค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ผมจึงได้บอกว่า เมื่อผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล ให้ทราบแล้ว ขอให้ท่าน ส.ท.ฉัฐณัฐ  ศิธรกุล ได้ไปพูดคุยหรือประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
 ที่มีข้อร้องเรียน เกิดความเข้าใจต่อไป  
  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ครับ
   (ไม่มี) 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอรายงานผลการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี ตามที่ นางดรุณ ีเมธีวรเวช ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม ได้ยื่นหลักฐาน
นายกเทศมนตรี ต่อประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ขอให้ตรวจสอบและให้ความเป็นธรรม
 กรณีถูกสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายกล่าวหาพาดพิงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่        
 ซ่ึงทางเทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
 จึงขอให้ นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง นิติกรช านาญการ ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง
 ให้ที่ประชุมทราบ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวัชรภณ  เผื่อนบุษบง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นิติกรช านาญการ ในกรณีดังกล่าว ตามที่เทศบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง        
 ตามค าสั่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ที่ 612/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คือ ให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูล         
 ข้อเท็จจริงต่าง ๆ  ทั้งในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้กล่าวพาดพิง หรืออภิปราย
 ถึง นางดรุณี เมธีวรเวช ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการประชุม
 สภาเทศบาล และการชี้แจงโต้แย้งของ นางดรุณ ีเมธีวรเวช ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
 และสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในการประชุมสภาเทศบาล และเอกสารร้องขอ
 ความเป็นธรรม ผมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ขอสรุปข้อเท็จจริง
 โดยย่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ คณะกรรมการ
 สอบข้อเท็จจริงได้ด าเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อเท็จจริงต่าง ๆ  ทั้งจากเอกสาร
 และบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ดังนี้ 
  นายกิตติศักดิ หอสว่างวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล มีการกล่าวถ้อยค าต่าง ๆ ถึง 

นางดรุณ ีเมธีวรเวช ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมสภา
เทศบาล จ านวน 2 ครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรก เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 และการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
ซึ่งในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 
1 เมษายน 2562 นางดรุณ ีเมธีวรเวช ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมจริง เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ลาป่วย มีก าหนด 2 วัน คือ 
วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ในส่วนที่ นางดรุณี เมธีวรเวช ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม
อีกหนึ่งครั้ง เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในการประชุมครั้งดังกล่าว ทางท่านปลัดเทศบาล 

 เมืองสมุทรสงคราม ได้มีการมอบหมายให้ นางดรุณี เมธีวรเวช ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
สมุทรสงคราม    
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 สมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 
09.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม จริง ส่วนการประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง เป็นการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2562 โดย นายกิตติศักด ิหอสว่างวงศ์ ได้กล่าวถึง นางดรุณ ีเมธีวรเวช ซ่ึง นางดรุณี 
เมธีวรเวช ได้เข้าร่วมประชุมและมีการชี้แจงรายละเอียดด้วยตนเอง ในส่วนถ้อยค าที่
มีการพูดถึง และมีการชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียด ในการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 “นางดรุณี 
เมธีวรเวช ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ไม่เคยลงมาดู งานแม่กลองริเวอร์รัน      
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รณรงค์
ให้ประชาชนออกก าลังกาย” ในกรณีดังกล่าว นางดรุณี เมธีวรเวช พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการน้ าดื่ม
ตามเส้นทางวิ่งจนเสร็จสิ้นภารกิจ ส าหรับกรณีไม่เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล 
จ านวน 2 ครั้ง ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจนเป็นที่ยุติแล้ว ตามที่รายงานไปข้างต้น 
และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปล้างตลาดสดมาเป็นระยะเวลาหลายเดือน     
ท าให้บริเวณตลาดสดมีสภาพสกปรกและส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งในประเด็นดังกล่าว       
นางดรุณี เมธีวรเวช ยังไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่วนอีกกรณีหนึ่ง เป็นการกล่าวถึง    
นางดรุณ ีเมธีวรเวช ว่า “ท่านเป็นผู้อ านวยการ กินเงินเดือนหลวง ถ้าไม่อยากท างาน
ให้เออร์ลี่ไปครับ” ก็คงเป็นค าพูดลอย ๆ ในส่วนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายกิตติศักดิ      
หอสว่างวงศ์ ได้กล่าวถ้อยค าถึง นางดรุณ ีเมธีวรเวช ประกอบด้วย มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนวัดประทุมคณาวาส มีจ านวน 8 - 9 ราย รวมทั้ง
ชุมชนแหลมใหญ่ และชุมชนวัดพวงมาลัย ซึ่ง นางดรุณี เมธีวรเวช ได้ขออนุญาตท่าน
ประธานสภาเทศบาลให้ นางสาวนุศรา ตันติภัณฑรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว ในส่วนการขอดูเอกสารการจัดซื้อสารเคมี
ก าจัดยุง โดยใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
มีการจัดซื้อหลายครั้ง แต่ยังไม่ให้ดูนั้น นางดรุณี เมธีวรเวช ได้ชี้แจงตามเอกสาร
หนังสือขอความเป็นธรรมว่า ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่เคยจัดซื้อ
สารเคมีก าจัดยุงลาย มีเพียงโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลศิหล้าที่ขอรับการสนับสนนุ
จากกองทุนเพ่ือจัดซื้อ ในส่วนของการจ้างเหมาจัดท าแผ่นพับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 
ต้องการทราบข้อมูลว่า มีการซื้อจากใคร ส่วนลดเท่าไร มีเงินทอนหรือไม่ ซ่ึง นางดรุณ ี
เมธีวรเวช ได้ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลให้ นางสาวนุศรา ตันติภัณฑรักษ์ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งรายละเอียดการชี้แจง คือ ทางกอง
สาธารณสุขฯ ได้มีการจ้างจัดท าแผ่นพับ ทั้งสิ้น 50,000 แผ่น ในราคาแผ่นละ  
2.50 บาท ในส่วนของงบประมาณมาจากโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 

  ในส่วนของการจัดซื้อทรายอะเบท ในปีงบประมาณ 2562 ทางกองสาธารณสุขฯ    
ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ ต่อไปเป็นการกล่าวถ้อยค าในการประชุมสภาเทศบาล     
เพ่ือพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  

  2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งจากการตรวจสอบของ
คณะกรรมการ 
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 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พบว่า ในการประชุมครั้งดังกล่าว ไม่มีการจัดท า
รายงานการประชุม จึงไม่มีเอกสารที่ยืนยันว่า นายกิตติศักด ิหอสว่างวงศ์ ได้สอบถาม 
นางดรุณี เมธีวรเวช เกี่ยวกับการด าเนินงานโรคไข้เลือดออก ว่า ท างานอย่างไร ถึงมี
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในชุมชนวัดประทุมคณาวาส รวมทั้งไม่มีข้อเท็จจริงใด  
ที่ยืนยันว่า นางดรุณี เมธีวรเวช ได้มีการชี้แจงข้อเท็จในเรื่องดังกล่าวอย่างไร ในส่วน
ของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทางคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง พบว่า ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีการบัญญัติไว้ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว และเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ทางคณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้     
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ในเรื่องดังกล่าว เหตุที่ต้องน าเข้าในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากได้มีการอภิปรายกันและมีการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมของผู้อ านวยการ
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผมจึงต้องส่งเรื่องให้ท่านปลัดเทศบาลเพ่ือตั้ง
 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ในส่วนของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมได้ว่ากล่าวตักเตือน
 ไปบ้างแล้วในบางเรื่องที่อาจจะทราบข้อมูลจริงมาบ้างหรือถ้อยค าที่ไม่ค่อยสุภาพ     
 ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้รายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบแล้วว่า
 ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งผมไม่ต้องการให้มีการโต้เถียงกันอีก
 โดยหากท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีข้อร้องเรียน ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลร้องเรียน
 ต่อท่านนายกเทศมนตรี เพ่ือด าเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต่อไป แต่ถ้า
 น ามาพูดในสภาฯ จะเกิดข้อโต้เถียงกัน ซึ่งถ้าผมไม่ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลพูด
 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็จะไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงพูดไม่ได้ ในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหา
 ก็ต้องไปหาเอกสารหลักฐานมายื่นขอความเป็นธรรม ผมจึงส่งต่อให้คณะกรรมการฯ
 ด าเนินการต่อไป ส าหรับในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป ผมไม่ต้องการให้มีการโต้เถียงกันอีก       
 ในเมื่อมีการชี้แจ้งแล้ว ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลรับไม่ได้  และจะมาพูดในสภาฯ
 ต่อไปนี้ผมจะไม่อนุญาตแล้ว เนื่องจากจะท าเกิดข้อโต้เถียงกันอีก  
  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์  ครับ 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องที่มีการโต้แย้งข้อเท็จจริง ผมได้พูดในสภาฯ มาประมาณ 8 - 9 ปีแล้ว เหตุใด
 ตอนนั้นผมร้องเรียนแล้วท่านไม่ท าหนังสือ ในแต่ละเรื่องที่ผมพูดมีเรื่องใดผิดบ้าง     
 ถ้าผมพูดย้อนกลับไปก็หาว่าน าเรื่องเก่ามาพูด แต่มันเป็นข้อเท็จจริง เช่น กรณีเสื้อ   
 ใส่ 2 ปีหรือไม ่ผมเคยให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือไม่ ถ้าตั้งคณะกรรมการฯ
 จริง ๆ ผิดระเบียบวินัยครับ ผมมีข้อมูลเยอะแยะ ไปหลีเป๊ะ เอาลูกไปเที่ยวด้วย ผมก็มีรูป
 ผมก็ไม่ได้ไปหยุมหยิมอะไร ถ้าเล่นกับผมแบบนี้ ผมก็เล่นได้ ไม่เป็นไร ผมจอมลงทุน
 อยู่แล้ว ผมไม่กลัวหรอก ไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไร ชีวิตผมไม่ได้เดือดร้อน แต่ถามว่า       
 ในสภาฯ แห่งนี้ผมพูดเรื่องจริง ข้อมูลจริง คนพูดเรื่องจริงผิดหรือครับ ถ้าเราอาสามาเล่น
 แล้วอะไรที่ผิด ไม่จริง ไม่กล้าพูด ผมไม่ลงมาเล่นสมาชิกสภาหรอกครับ ไม่เล่นผมก็
ไม่ได้เดือดร้อน 
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 ไม่ได้เดือดร้อนอะไร การที่เป็นสมาชิกสภาท าหน้าที่แล้วพูดเรื่องจริง  มันรับไม่ได้  
 เป็นเรื่องผิด ถามว่าสังคมนี้จะอยู่อย่างไร ถูกหรือไม่ครับ แล้วข้อมูลที่ผมอภิปราย  
 เช่น แผ่นพับราคาแผ่นละ 2.50 บาท ผมก็แค่แย้งเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของหลวง
 50,000 แผ่น ราคาแผ่นละ 2.50 บาท ถ้าให้ผมไปท าแผ่นละ 1.50 บาท ผมก็ท าได้
 มีหรือครับ ซื้อของ 50,000 ชิ้น ลดราคาอะไรไม่ได้เลย เป็นไปได้หรือไม่ เราต้องพูดกัน
 เรื่องจริง แล้วผมสอบถาม มันผิดตรงไหน อะไรที่ผมพูดไม่จริงหรือพูดไม่สุภาพ       
 ผมน้อมรับทุกค าพูดครับท่านประธานสภาฯ กล่าวตักเตือนผมได้ ผมเป็นลูกผู้ชาย   
 ผมรับผิดชอบทุกค าพูดของผมอยู่แล้ว ซึ่งผมก็พูดในสภาฯ แห่งนี้เรื่อย ๆ บ่อย ๆ    
 จริงหรือไม่ ผมไม่ได้เคยบอกว่า ถ้าผมพูดไม่จริง อย่าฟ้องร้องผมนะหรือไหว้วิงวอน
 ผมไม่เคยพูด อะไรที่ผมกล่าวร้ายป้ายสี ไม่เป็นความจริง ให้ฟ้องร้องมา ผมรับผิดชอบ
 ทุกค าพูดของผม เมื่อสักครู่ถึงบอกว่าไม่อยากให้ปิดเสียงถ่ายทอด ผมก็จะพูดให้
 ชาวบ้านรู้ว่าที่ผ่านมาคุณท าอะไรไว้บ้าง บางเรื่องที่ไม่พูด ไม่ใช่ไม่รู้ รู้เยอะ แต่ก็รักษา
 องค์กร ไม่อยากให้เสียหายมากกว่านี้ ในส่วนตัวผมเป็นคนพูดแบบนี้ ให้ผมรู้เรื่องจริง
 แล้วปกปิดข้อมูล โลกสวย ผมคงไม่มาหน้าด้านนั่งเล่นตรงนี้หรอก ผมพูดจริง ๆ ครับ
 ที่ผมพูดมีตรงไหนผิดบ้าง ท่านว่ามาได้เลย ท่านเปิดเวทีดีเบตกับผมก็ได้ ที่ลาน       
 วัดเพชรฯ เลย จะได้รู้ว่าใครพูดจริงหรือไม่จริง  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ในวันนี้เป็นการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ที่ได้ด าเนินการสอบ
ประธานสภาเทศบาล เรียบร้อยแล้ว ใครผิดหรือใครถูกมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงดังกล่าว ผมหรือใครไม่ได้ว่า  
 ท่าน ส.ท.กิตติศักดิ ว่าผิด คือ ท่านกล่าวหาในประเด็นดังกล่าว ทางผู้ถูกกล่าวหาก็มี
 หลักฐานมาโต้แย้ง แต่ถ้าจะให้อภิปรายกันอีกก็จะเกิดข้อโต้แย้งกันอีก   
  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์  ครับ 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ ความเป็นจริงที่ผมพูด บางเรื่องก็ปรากฏต่อหน้าท่านประธานสภาฯ และ     
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลมาแล้ว ในการประชุมงบประมาณ ท่านจะบอกว่า
 ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้หรอกครับ ผมถามว่า เหตุใดโรคไข้เลือดออกจึงระบาดขนาดนี้        
 ไม่ท างานก็ลาออกไป แทนที่ตัวท่านจะน้อมรับว่าจะไปดูแล ก็ตอบกลับมาว่า          
 “ก็ไม่ท างาน ไม่ท าอะไรน่ะสิ” ต่อหน้าท่านประธานสภาฯ ท่านปลัดเทศบาล และ
 ท่านสมาชิกสภาฯ อีกหลายท่าน เพียงแต่ไม่มีบันทึกการประชุม จริงหรือไม่ ที่ประชุม
 รู้อยู่แก่ใจว่าผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ พูดอะไรมาบ้าง ถามว่าข้าราชการที่ดี      
 พูดแบบนี้ เหมาะสมหรือไม่ ในเมื่อผมมารายงานปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก
 ว่ามีจ านวนมาก ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ก็ต้องตอบว่า ดิฉันจะลงไปด าเนินการ
 หรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ลงไปด าเนินการ ท่านต้องพูดแบบนี้ ไม่ใช่มาพูดต่อหน้าคณะกรรมการ
 และสมาชิกสภาเทศบาลว่า “ก็ไม่ท างาน ไม่ท าอะไรน่ะสิ” ผมถามว่า ค าพูดแบบนี้    
 มีวุฒิภาวะอย่างนี้ พูดออกมาได้อย่างไรต่อหน้าที่ประชุม แต่ถ้าขึ้นศาล ผมขอให้ท่าน
 ไปพูดต่อหน้าศาล สาบานต่อหน้าหลวงพ่อบ้านแหลม ผมถามว่าท่านจะกล้าพูดหรือไม่ว่า
 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ไม่ได้พูดแบบนั้น พวกท่านก็ต้องพูดความจริง เพราะเป็น
 พยานบุคคล ผมยกตัวอย่างให้ ในเมื่อท่านไม่อยากให้ผมพูดมาก ต่อความยาว       
 สาวความยืด ด้วยความเคารพท่านปลัดเทศบาล ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิก
 สภาฯ ทุกท่าน ผมจะพูดเพียงเท่านี้ก็ได้ครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ผมไม่อนุญาตให้พูดในเรื่องดังกล่าวแล้วครับ เพ่ือไม่ให้เกิดการโต้แย้งกันอีก
ประธานสภาเทศบาล ผมว่าพูดกันในเรื่องอ่ืนดีกว่า  
  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์  ครับ 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เพ่ือความสบายใจของทุกท่าน ลูกผู้ชาย อะไรที่ผมกล่าวล่วงเกินข้าราชการประจ า 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออภัยครับ     

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ครับ
ประธานสภาเทศบาล   (ไม่มี) 

ที่ประชุม  รับทราบ 

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

นางสาวอมรรัตน์  กลิ่นจิ๋ว  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอสอบถามกองคลัง เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตัวใหม่ ปัจจุบัน
 ด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้วคะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญผู้อ านวยการกองคลังครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองคลัง เนื่องจากมีการขยายเวลาการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
 พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 1. การจัดท าบัญชี
 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือประกาศพร้อมจัดส่งข้อมูล ระยะเดิมตามกฎหมาย จากเดิม
 เดือนพฤศจิกายน 2562 ขยายเวลาไปเดือนมีนาคม 2563 2. ประกาศราคา
 ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอ่ืน
 ที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษี จากเดิมก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ขยายเวลาไป
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 3. การแจ้งประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี
 จากเดิมเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขยายเวลาไปเป็นเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งของ
 เทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้ด าเนินการไปแล้ว 6,000 กว่าราย จากทั้งหมด
 7,000 กว่าราย เหลือในส่วนของข้อมูลที่ตกหล่นและมีการแก้ไขข้อมูลในปัจจุบัน  
 4. การช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมเดือนเมษายน 2563  
 ขยายเวลาไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563 5. การผ่อนช าระของผู้เสียภาษีจากเดิม   
 งวดที่ 1 เดือนเมษายน 2563 ขยายเวลาเป็นงวดที่ 1 เดือนสิงหาคม 2563     
 งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ขยายเวลาเป็นงวดที่ 2 เดือนกันยายน 2563   
 งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน 2563 ขยายเวลาเป็นงวดที่ 3 เดือนตุลาคม 2563         
 ซ่ึงดิฉันได้รายงานให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ว่า ในปีงบประมาณ
 2563 เทศบาลจะไม่มีเงินบริหารในเรื่องของภาษี ประมาณ 13 ล้านบาท 6. การแจ้ง
 เตือนผู้เสียภาษีที่ค้างช าระ จากเดิมเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายเวลาไปเป็นเดือน
กันยายน 
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 กันยายน 2563 7. แจ้งรายการภาษีท่ีค้างช าระ จากเดือนมิถุนายน 2563 ขยายเวลา
 ไปเป็นเดือนตุลาคม 2563 ตามที่รายงานข้างต้นเป็นหนังสือที่แจ้งการขยายเวลา
 เนื่องจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งด าเนินการไม่ทัน รวมทั้งมีการ
 เปลี่ยนแปลงข้อมูล มีการขยับ มีการลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกา โดยดิฉันได้รายงาน
 ข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมชุมชนไปแล้วหนึ่งรอบในการประชุมชุมชนครั้งที่ผ่านมา  
 ซึ่งก่อนพระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 จะมีกฎกระทรวง
 ประมาณ 6 ฉบับ เป็นกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 พ.ศ. 2562 กฎหมายลูกดังกล่าวจะขยายข้อความต่าง ๆ ในตัวพระราชบัญญัติ         
 ที่ไม่ชัดเจนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท างานง่ายขึ้น ในพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและ     
 สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 มาตรา 1 ให้ลดภาษีในอัตราร้อยละห้าสิบของจ านวนภาษี
 ที่จะต้องเสียส าหรับที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้ (๑) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      
 สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ที่เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองซึ่งเป็น  
 บุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย     
 การทะเบียนราษฎร ทั้งนี้ เฉพาะทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่าวได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
 ครอบครองมาโดย ทางมรดก และได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 นั้นแล้วก่อนวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้า
 และโรงผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่อง
 กับการผลิตไฟฟ้า (๓) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อนและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องกับเขื่อน
 ที่ใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้า มาตรา ๔ ให้ลดภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบของจ านวนภาษี   
 ที่จะต้องเสียส าหรับที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้ (๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง      
 ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่หน่วยงานดังต่อไปนี้ได้รับมา เป็นเวลาไม่เกินห้าปี
 นับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของหน่วยงาน (ก) สถาบันการเงินตามกฎหมาย
 ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน (ข) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 (ค) สถาบันการเงินประชาชนตามกฎหมายวา่ด้วยสถาบันการเงินประชาชน (ง) บริษัท
 บริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ (๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
 ของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการจัดสรร  เพ่ือที่อยู่อาศัยหรือ
 การอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เป็นเวลาไม่เกินสามปีนับแต่
 วันที่ได้รับอนุญาตให้ท าการจัดสรรที่ดินดังกล่าว (๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของ
 ผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุดตามกฎหมาย ว่าด้วยอาคารชุด
 เป็นเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว  (๔) ที่ดิน
 หรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม
 ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเวลาไม่เกินสามปี   
 นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว (๕) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
 ที่ได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วย อาคารชุด หรือ
 กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว และผู้ประกอบการ       
 ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ขายเป็นเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่  
๑๓ มีนาคม 
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 ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของ
 สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เฉพาะที่ใช้เป็นที่ตั้ง
 ตามแผนผังแสดงบริเวณและอาคารที่ระบุในรายการ  ข้อก าหนดจัดตั้งสถาบัน
 อุดมศึกษานั้น (๗) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนตาม
 กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ใช้เป็นที่ตั้งตามแผนผังแสดง
 บริเวณและอาคารที่ระบุในรายการตราสารจัดตั้ง โรงเรียนนั้น (ก) โรงเรียนในระบบ
 (ข) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา (ค) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทศูนย์
 การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) (ง) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสถาบัน
 ศึกษาปอเนาะ (๘) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน   
 เป็นการทั่วไปเฉพาะเพ่ือการ ดังต่อไปนี้ (ก) การเล่นกีฬาตามชนิดที่คณะกรรมการ
 การกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนดให้สามารถ ขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้    
 (ข) สวนสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า      
 (ค) สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร    
 (ง) ที่จอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่จัดให้ส าหรับผู้โดยสาร
 รถไฟฟ้า (จ) ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (๙) ที่ดิน
 หรือสิ่งปลูกสร้างในสนามบินที่ใช้เป็นทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ตามที่
 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด (๑๐) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
 ที่เป็นที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับที่เป็นทางพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยการทางพิเศษ
 แห่งประเทศไทย หรือเป็นทางหลวงสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน
 โดยในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทางกองคลังได้อธิบายเพ่ิมเติม
 ในเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากมีข้อโต้แย้งกันว่า ที่ดินลักษณะใด
 จัดเก็บภาษไีด้ ที่ดินลักษณะใดจัดเก็บภาษไีม่ได ้เช่น ที่ดินท านา ที่ดินท าไร่ ที่ดินสวนผัก
 ที่ดินลักษณะดังกล่าวได้รับการยกเว้น เนื่องจากเป็นที่ดินที่ใช้ในการท าเกษตร        
 โดยยกเว้นให้ 3 ปี ซึ่งไม่ใช่การปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่หรือในกระถาง จ านวน 3 - 4 ต้น
 แล้วแจ้งว่าตนเองท าการเกษตร ลักษณะดังกล่าวไม่ใช่การท าเกษตร โดยการท าเกษตร
 มีหลัก คือ ถ้ามีบัตรประจ าตัวเกษตรกร ถือว่าเป็นเกษตรกรโดยอาชีพ และการท าเกษตร
 ต้องแยกจากพ้ืนที่อยู่อาศัย เช่น โรงเลี้ยงเห็ด ก็ต้องเป็นโรงเลี้ยงเห็ดที่ท าเกษตรจริง ๆ
 เป็นเรื่องเป็นราว  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.ธวัชชัย  คงนะภักด ีครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายธวัชชัย  คงนะภักด ี  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอฝากให้ทางกองช่างช่วยดูแลแก้ไขผิวจราจรบริเวณหน้า CJ Express สาขา
 ตลาดปลาแม่กลอง 1 ทางไปวัดปากสมุทร เนื่องจากถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ
 และเป็นเนิน ท าให้รถสัญจรไป-มา ไม่สะดวก ซึ่งผมเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชน
 ผู้ใช้รถใช้ถนน ขอฝากให้ปรับปรุงแก้ไขด้วยครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญหัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ขออนุญาตไปตรวจสอบพื้นที่ว่าอยู่ในเขตหรือนอกเขตเทศบาล ซึ่งผมได้นัดกับ
หัวหน้าฝ่ายโยธา ท่าน ส.ท.ธวัชชัย คงนะภักด ีแล้วว่า จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบในสัปดาห์นี้ 
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์  ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
   
นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา ผมได้ไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านยายปุก บริเวณ
 ชุมชนวัดธรรมนิมิต แล้วมีประชาชนมาร้องเรียนว่า เคยมีสมาชิกสภาฯ ท่านหนึ่ง      
 ไปรับปากไว้ว่า จะน าแผ่นปูนยาวกับสังกะสีไปให้ แล้วเงียบหายไป ซึ่งผ่านมา 1 ปีกว่าแล้ว
 พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ของท่านประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใด    
 ไปรับปากกับประชาชนไว้ แล้วเงียบหายไปเลย เราเป็นสมาชิกสภาฯ มีเงินเดือน     
 ถ้าไปรับปากประชาชนไว ้แล้วเบิกเงินหลวงไม่ได้ บางครั้งต้องใช้เงินส่วนตัว อย่าท าให้
 เสียชื่อสมาชิกสภาฯ ขอฝากด้วยครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ในกรณีดังกล่าว ตัวผมเองรับทราบเรื่อง และได้อธิบายให้กับประชาชนว่า      
ประธานสภาเทศบาล ในพ้ืนที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ไม่ใช่ทางสาธารณะ เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล ทางราชการ    
 ไม่สามารถที่จะน าของหลวงไปให้ได้ ซึ่งประชาชนก็แย้งมาว่า มีคนไปรับปากว่า
 สามารถน าของมาให้ได้ และผมได้ตอบไปว่า ถ้าให้ได้ ก็ต้องเป็นเงินส่วนตัว โดยต้อง
 ไปเอาจากคนที่มารับปากไว้  
  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์  ครับ     

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ ผมเข้าใจครับ ว่าไม่ได้ แต่ไปรับปากประชาชนไว้แล้ว ต้องท าให้เขา ผมขอถาม
สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน ส.ท.นิยม สิงหาเจริญ ว่า ท่านทราบหรือไม่ว่าใครไปรับปากประชาชนไว้   
 เพราะว่า ท่าน ส.ท.นิยม สิงหาเจริญ ลงพ้ืนที่บ่อย ท่านช่วยหาค าตอบให้ประชาชนด้วย
 ว่าใครไปรับปากไว้ ผมอยากทราบ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่สามารถเบิกเงินหลวงได้ แต่ไปรับปาก
 ประชาชนไว้ ก็ต้องใช้เงินส่วนตัว เงินเดือนก็มี ถ้าเป็นผมต้องใช้เงินส่วนตัวแล้ว     
 ไม่ให้เสียชื่อครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ ครับ       
ประธานสภาเทศบาล      

นายนิยม  สิงหาเจริญ  ได้ครับ ผมจะลงพ้ืนที่ไปสอบถามประชาชนว่า ใครไปรับปากไว้ ซึ่งที่ผ่านมา        
สมาชิกสภาเทศบาล ผมได้ลงพ้ืนที่บ่อย ๆ ก็ไม่เห็นมีประชาชนมาพูดอะไรกับผม โดยถ้าผมลงพ้ืนที่          
 ไปสอบถามแล้วจะมาแจ้งให้ทราบครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์  ครับ       
ประธานสภาเทศบาล 
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นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ ขอบคุณครับ ท่าน ส.ท.นิยม สิงหาเจริญ ลงพ้ืนที่ไปบ่อย ๆ ประชาชนก็น่าจะ
สมาชิกสภาเทศบาล ถามท่านบ้าง เพราะเป็นพ้ืนที่ของท่าน แต่กลับมาถามผม ผมก็ไม่เข้าใจ ซึ่งผมก็      
 ไม่ค่อยได้ลงพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว ฝากท่านประธานสภาฯ ติดตามเรื่อง เนื่องจากเป็น
 ความเดือดร้อนของประชาชน  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ ครับ       
ประธานสภาเทศบาล      

นายนิยม  สิงหาเจริญ  ผมจะลงพ้ืนที่ไปสอบถามให้ว่าใครเป็นคนพูด เพราะผมก็ลงพ้ืนที่บ่อย ถ้าเป็น
สมาชิกสภาเทศบาล ของหลวงผมจะท าให้ แต่ถ้าเป็นของส่วนบุคคลก็ต้องแจ้งว่าไม่สามารถท าได้ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ผมขออธิบายให้ท่านสมาชิกสภาฯ เข้าใจ ถ้าท่านไปรับปากประชาชนไว้       
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่ใช่ส่วนของสาธารณะ ท่านเตรียมใช้เงินส่วนตัวของท่านเอง อย่าไปรับปาก    
 แล้วน าของหลวงไปให้ประชาชน ซึ่งผมประสบด้วยตนเองเมื่อประมาณ 2 - 3 วัน    
 ที่ผ่านมา มีประชาชนมาขอหินคลุก จ านวน 3 คัน ผมก็ไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้     
 แต่ผมคิดแล้วว่า ผมคงจะต้องใช้เงินส่วนตัวให้ไป เนื่องจากทราบว่าไม่ใช่พ้ืนที่สาธารณะ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.สุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา ครับ       
ประธานสภาเทศบาล      

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในบริเวณซอยขุนปรกปราบพาลผ่านทาง      
 ท่านประธานสภาฯ ผมก็ขออนุญาตพูดแทน ตามที่มีการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณ
 ดังกล่าว ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ของกองช่างได้เร่งรัดด าเนินการในการปรับปรุงและ
 หาทางสัญจรให้รถสามารถเข้า-ออกได้สะดวก เนื่องจากในช่วงแรกที่ด าเนินการ
 ปรับปรุง ประชาชนได้ร้องเรียนมาว่า ผู้รับจ้างมาท าแล้วก็หายไป มาท า 2 วัน
 หายไป 5 วัน ซึ่งมันไม่ใช่การท างานอย่างที่ได้คุยกันในที่ประชุมสภาฯ เพราะว่า      
 ในซอยขุนปรกปราบพาล มีหมู่บ้านเป็นจ านวนมาก และถนนไม่ได้ใหญ่โต จึงขอฝาก
 ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึงท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี       
 ช่วยเร่งรัดและก าชับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลและตรวจงานให้ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ในส่วนของซอยขุนปรกปราบพาล เท่าที่ผมจ าได้ ได้ด าเนินการตั้งแต่ซอย
ประธานสภาเทศบาล ขาวสะอาด ซึ่งผมเคยสอบถามในที่ประชุมสภาฯ ในเรื่องแนวทางแก้ไขและการจัดระบบ
 เนื่องจากในซอยขุนปรกปราบพาล มีบ้านเป็นจ านวนร้อยหลัง โดยจะต้องจัดระบบ
 การท างานให้ดี สรุปว่าเริ่มท าได้ 2 วัน แล้วก็หายไปเลย ผมขอฝากท่านปลัดเทศบาล
 ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ติดตามการด าเนินการของกองช่าง ซึ่งในการด าเนินการ
 แต่ละวัน จะต้องวางแผนในการจัดระบบการสัญจรหรือการคมนาคมอย่างไรไม่ให้
 ประชาชนเดือดร้อน จริง ๆ แล้วงบประมาณดังกล่าวได้รับการอนุมัติมาเป็นระยะ
 เวลานานพอสมควร จนผมลืมไปแล้ว และมีวันหนึ่งมีป้ายมาปักไว้ว่าจะด าเนินการ
 ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณซอยขุนปรกปราบพาล ซึ่งพอมาท าแล้วก็หายไปเลย และ 
อีกเรื่องหนึ่ง 
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   อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องพ้ืนผิวจราจรถนนเกษมสุขุม ถ้าที่ประชุมจ าได้ บริเวณร้านเม็ดยา  
 จะมีแท่งแบริเออร์กั้นกลางถนนไว้ ปัจจุบันมีการท าถนน และได้ยกแท่งแบริเออร์
 ออกไปแล้ว ท าให้ผิวการจราจรบริเวณดังกล่าวมีความกว้างข้าง และได้มีการตีเส้นจราจร
 ซึ่งผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่เคยจอดในบริเวณดังกล่าวก็ทราบจุดแล้วว่า ต้องจอดรถ
 ตรงไหน และผมได้ทราบข่าวว่า เทศบาลจะน าเสาล้มลุกมาตั้งเป็นแนวกลางถนน     
 ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งผมได้พูดคุยกับเจ้าของอาคารพาณิชย์ในบริเวณดังกล่าวแล้ว
 และได้รับแจ้งว่า จริง ๆ แล้วไม่ต้องน าเสาล้มลุกไปตั้งก็ได้ เนื่องจากมีการตีเส้นจราจร
แล้ว โดยเกรงว่าถ้าน าเสาล้มลุกไปตั้งแล้วมีช่องว่างระหว่างเสาถี่เกินไป ต่อไปจะกลายเป็น
 ที่วางขยะ ซึ่งได้มีคนส่งรูปถ่ายมาให้ผมดูว่า ปัจจุบันในบริเวณดังกล่าวมีเสาส าหรับ
 บอกจุดจอดรถตั้งอยู่ จ านวน 2 ต้น โดยมีคนน าขยะไปวางไว้ ซึ่งผมได้สอบถามทาง
 ส านักปลัดเทศบาล และได้รับแจ้งว่า เป็นการน าขยะมาวางรอรถนายสะอาดไปเก็บ
 ผมจึงมีความเห็นว่า ในเมื่อถนนบริเวณดังกล่าวมีความกว้างขวางดีแล้ว ซึ่งเทศบาล  
 ไม่ต้องการให้มีขยะ จะสามารถก าหนดจุดให้ประชาชนน าขยะมาวางเพ่ือรอให้       
 รถนายสะอาดไปเก็บได้หรือไม่ โดยไม่ใช่บริเวณกลางถนนแบบนั้น ในส่วนของเสาล้มลุก
 ดังกล่าว ไม่ต้องน าไปตั้งเป็นแนวได้หรือไม่ ขอเรียนปรึกษาท่ีประชุมครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องดังกล่าว ทางเทศบาลจะน าเข้าที่ประชุมในระดับหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือก าหนด
นายกเทศมนตรี แนวทางด าเนินการ ซึ่งในแนวทางแรกที่เทศบาลก าหนดไว้เพ่ือให้เกิดความเป็น
 ระเบียบเรียบร้อย แต่ถ้าการก าหนดแนวทางดังกล่าวอาจท าให้เกิดผลเสีย ทางเทศบาล
 จะน าไปพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง      

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  กรณีเสาล้มลุก ถ้าน าไปตั้งแล้ว ผมเกรงว่า จะมีคนมักง่ายน าขยะไปกองไว้    
ประธานสภาเทศบาล จะได้เป็นการช่วยให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่ต้องมีงานเพ่ิมขึ้นในการเก็บขยะ
 บริเวณดังกล่าวอีก ลองคุยปรึกษากันครับ 
  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล เมื่อการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา ผมได้แจ้งที่ประชุมไว้ว่า ถนนบริเวณปากซอย  
 เอกชัย 10 มีความลาดชันมาก และมีจุดที่ปูนล่อนออกจนมองเห็นโครงเหล็ก         
 ไม่ทราบว่าปัจจุบันท่านหัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง     
 ได้ลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขแล้วหรือยังครับ เนื่องจากระยะเวลา
 ได้ล่วงเลยมานานพอสมควรแล้ว  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญหัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายชาตรี  ธูปผุดผ่อง  ผมขออนุญาตลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบและจะมารายงานความคืบหน้าให้ทราบครับ 
หัวหน้าฝ่ายโยธา  
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  อีกเรื่องหนึ่ง ผมอยากให้ท่านปลัดเทศบาล หรือทางกอง ตั้งงบในส่วนของยาง
ประธานสภาเทศบาล ที่จะน าไปเทบนคอสะพาน โดยน าเข้าแผน หรือจะใช้วิธีโอนงบประมาณก็ได้           
 ซึ่งคอสะพานในถนนราชญาติรักษา เกือบทุกคอสะพานมีสภาพช ารุดเสียหาย       
 การแก้ปัญหา คือ การน ายางมะตอยถุงไปโรย ในส่วนของสภาพถนนราชญาติรักษา
 บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น หน้าตลาดผลไม้ ตามที่ท่าน ส.ท.นิยม  
 สิงหาเจริญ ได้เคยแจ้งเรื่องไว้จะให้ด าเนินการอย่างไรครับ 
  เชิญท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ ครับ 

นายนิยม  สิงหาเจริญ  ถนนบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น ตั้งแต่ป้ายไฟวิ่ง ไปจนถึง      
สมาชิกสภาเทศบาล ร้านก๋วยเตี๋ยวโฮเด้ง เวลาน้ าท่วม เมื่อระดับน้ าลดลง จะมีน้ าขังเป็นหลุมเป็นบ่อ
 อยากให้ทางส านักปลัดเทศบาล เสนอโครงการซ่อมเพ่ิมเติม โดยให้ขยายงานจาก      
 ถนนประสิทธิ์พัฒนา ไปจนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวโฮเด้ง ท าถนนลาดเอียงไปทางคลองบางแก้ว
 เพ่ือให้น้ าระบายได้ เพราะถ้าน ายางมะตอยถุงไปโรย ไม่นานก็เป็นหลุมเป็นบ่ออีก    
 ถ้าไม่แน่ใจให้ผมลงพื้นที่ไปชี้จุดได้ครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตชี้แจงครับ ในส่วนของโครงการต่าง ๆ เทศบาลได้จัดท าเป็นเทศบัญญัติ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ครบเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมี
นายกเทศมนตรี หลายโครงการที่เสนอมา แล้วเทศบาลยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
 ปรับปรุงถนน คอสะพาน และอ่ืน ๆ โดยต้องให้กองช่างลงพ้ืนที่ไปส ารวจและ
 ประมาณการราคาไว้ และให้กองวิชาการและแผนงาน น าเข้าแผนเพ่ือเตรียมด าเนินการ
 เมื่อด าเนินการน าเข้าแผนและก าหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ
 เทศบาลจะพิจารณางบประมาณที่เหลือจ่าย โดยอาจจะโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
 ตามที่เคยปฏิบัติ แต่ในปัจจุบันมีปัญหาเรื่องของการจัดเก็บภาษีตัวใหม่ ซึ่งถูกเลื่อน
 จากเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ไปเป็นเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2563 ซึ่งตามที่
 ผู้อ านวยการกองคลังได้น าเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบแล้วว่า งบประมาณของเทศบาล
 จะหายไปประมาณ 13 ล้านบาท ผมยังเป็นกังวลอยู่ว่า งบประมาณที่หายไป กับการท า
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว อาจจะท าให้มีผลกระทบ
 กับโครงการบางโครงการ จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาว่า โครงการต่าง ๆ ที่เทศบาล
 จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาจจะต้องมีการเลื่อนออกไป และ
 โครงการใหม่ที่ยังไม่ได้เสนอเข้ามา เทศบาลจะเตรียมไว้ โดยด าเนินโครงการที่อยู่ใน
 เทศบัญญัติไปก่อน ส าหรับโครงการอ่ืน ๆ ถ้ามีงบประมาณเหลือจ่าย เทศบาลจะตั้งเป็น
 รายการใหม่หรือโอนงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามกันไป 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายนิยม  สิงหาเจริญ  ขอบคุณครับ ในความเห็นของผม ขอเสนอท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึง    
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล ว่า เทศบาลสามารถใช้งบซ่อมแซมไดห้รือไม่ โดยต่อรองกับผู้รับจ้าง
 ให้ด าเนินการเพ่ิมเติม เป็นโครงการเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันผมทราบมาว่า ทางผู้รับจ้าง
 ก าลังจะด าเนินการลาดยางถนนประสิทธิ์พัฒนาแล้ว    

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตชี้แจงครับ ตามที่ผมได้ชี้แจงให้ทราบ โครงการใหญ่ ๆ ที่เทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ด าเนินการ ต้องน าเข้าแผนเป็นไปตามขั้นตอน ส่วนกรณีท่ีซ่อมแซมเล็กน้อย ทางกองช่าง
นายกเทศมนตรี ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ประมาณ 300,000 บาท เช่น การจัดซื้อยางมะตอยถุง
 โดยติดต่อกับทางกองช่างและสามารถด าเนินการได้ทันที ซึ่งเป็นเงินรายจ่ายประจ า
 สามารถโอนเพ่ิมได้ด้วย ดังนั้น ถ้าจะให้เทศบาลด าเนินการ ขอให้เสนอมาเป็น      
 ลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้มีต้นเรื่องในการด าเนินการ มีข้อมูลในการเบิกจ่าย และ
 สามารถตรวจสอบไดค้รับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ     
ประธานสภาเทศบาล    

นายมนตรี  จอมผา  ขออนุญาตครับ พ้ืนถนนบริเวณหน้าร้านเชฟอาจ บุฟเฟ่ต์ ตรงสะพานข้าม
เลขานุการสภาเทศบาล คลองกระซ้า มีสภาพทรุดตัว ผมไม่ทราบว่า ทรุดจากตัวท่อลอดคลองชบา หรือมีการ
เลขานุการสภาเทศบาล ช ารุดเสียหายจุดใดหรือไม่ อยากให้เทศบาลเร่งด าเนินการส ารวจและแก้ไขครับ   

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.นิยม  สิงหาเจริญ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิยม  สิงหาเจริญ  ผมขอเสริมจากท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามท่ีผมได้ลงพ้ืนที่ไปส ารวจ
สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับชาวบ้าน พบว่า ท่อลอดคลองชบาดังกล่าว เดิมเป็นท่อทรงเหลี่ยม ภายหลัง   
 ได้ขยายเป็นท่อทรงกลมอีกฟากหนึ่ง อยากให้เทศบาลเร่งด าเนินการส ารวจและแก้ไข
 เนื่องจากมีโอกาสยุบตัวลงไปได้ ขนาดกว้างประมาณ 1.20 - 1.50 เมตร ยาวประมาณ
 2 เมตร ขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึงท่านปลัดเทศบาล ลงพ้ืนที่ด าเนินการ
 ก่อนที่จะเกิดเหตุที่แย่ไปกว่านี้ ถ้าตรวจสอบแล้วสามารถซ่อมแซมได้ ขอให้เร่งรัด
 ด าเนินการครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.สุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา ครับ       
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสริมตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายไปแล้ว เรื่องของคอสะพาน        
 ซึ่งการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา ผมได้ฝากเรื่องคอสะพานในเขตเทศบาล            
 ทั้งคอสะพานวัดธรรมนิมิต คอสะพานคลองกระซ้า คอสะพานปูน มีการทรุดตัว       
 จึงอยากให้เทศบาลด าเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณคอสะพานตลอดทั้ง
 เส้นทางในเขตเทศบาล จะได้เป็นโครงการเดียว ซ่ึงผมได้ข้อมูลจากกองช่างว่า ถ้าเป็น
 โครงการเล็ก ๆ ส่วนมากจะไม่ค่อยมีผู้รับจ้าง ขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึง
 ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีด้วยครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอฝากท่านปลัดเทศบาล ติดตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนครับ 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอีก
 หรือไม่ครับ ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ในวันนี้สภาเทศบาลได้ประชุมมาครบทุกวาระการประชุมแล้ว                     

ผมขอขอบคุณท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล 
ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม       
ที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณครับ และขอปิดการประชุม  

เลิกประชุม                 เวลา 12.30 น. 

 
 
  (ลงชื่อ)         ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายชานนท์  ธนุรเวท) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

  (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวดวงรัตน์  แก้วนิลกุล) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

  (ลงชื่อ)        เลขานุการสภาเทศบาล 
(นายมนตรี  จอมผา) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
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  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งนี้  คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว 

  (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางวนิดา สุริยะวรรณากูล) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางเยาวภา  สุขเสวตร์) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายฐกฤต  ยมะสมิต) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
เมื่อวันจันทรท์ี่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่  99  
พฤษภาคม 2563   

     (ลงชื่อ) 
(นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 


