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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
สมัยสามัญ สมัยทีส่าม ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

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

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

ผู้ลาประชุม  
 1. นายโฆษิต เครือวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 
 2. นายฐกฤต ยมะสมิต สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 
 3. นายนิยม สิงหาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายมาโนช   ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
 2. นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล 
 3. นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 4. นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
 5. นางดรุณี เมธีวรเวช  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 6. นายอนิรุทย์           ตันติภัณฑรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 7. นายสุกิจ   คงประพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
 8. นางสาวรจนา   แก้วภักด ี ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 9. นางอพิมพร  แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา   
 10. นายชาตรี ธูปผุดผ่อง หัวหน้าฝ่ายโยธา   
 11. นายอารีย์ เมฆขุนทด ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 12. นางสมใจ พันพัว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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 13. นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
 14. นางสาวปิยนุช สุวรรณโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๑5. นางสาวธันยรัตน์      ทองเอ้ือ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 16. นางสาวนงลักษณ์ ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 17. นายบุญรักษ์   เนื้อนุ่ม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 
 18. นายชัชวาลย์ บุญสวัสดิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ 
 19. นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง นิติกรชำนาญการ 
 20. นายสกลเขต ปฐวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 21. นางสาวณัฐวรรณ  เอ้ียงผล นิติกรปฏิบัติการ 
 22. นายชานนท์ ธนุรเวท นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 23. นายนพัฒน์ ธนาภรณ์วิริยะกุล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 24. นายอนุสรณ์ กุลทนาวงษ์ คนงานทั่วไป  
 25. นายนัฐพงศ์  สุขรุ่งเรืองชัย ผู้สื่อข่าว เอสพีเอส เคเบิลทีวี 
 26. นางสาวศิริวรรณ เนตรกระจ่าง ผู้สื่อข่าว เอสพีเอส เคเบิลทีวี 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
  - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล    

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าห้องประชุม 
  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล บูชาพระรัตนตรัย  
  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้
 เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ซึ่งมี
 สมาชิกครบองค์ประชุม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลลา จำนวน 3 คน ดังนี้ 
  1. นายโฆษิต  เครือวรรณ์     ลาป่วย 
  2. นายฐกฤต  ยมะสมิต    ลากิจ 
  3. นายนิยม  สิงหาเจริญ  ลากิจ 
  ในลำดับต่อไป เชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม เรื ่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ      
สมัยทีส่าม ประจำปี พ.ศ. 2563  

นายมนตรี  จอมผา  ประกาศสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล สมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 
  ด้วยสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
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  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 มีกำหนด 30 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป            

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

                  (ลงชื่อ)   นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ 
(นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ท่ีประชุมรับทราบ) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  และก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระในวันนี้ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมทราบ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีคำสั่ง ที่ 251/2563 ลงวันที่ 26
 มิถุนายน 2563 รับโอนพนักงานเทศบาล ผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงาน
 ผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
  1. รับโอน นางสาวรจนา แก้วภักดี ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการกองการศึกษา
 สังกัดเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 กองการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
  2. รับโอน นายสุกิจ คงประพันธ์ ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการกองช่าง สังกัด
 เทศบาลตำบลทุ่งลาน จังหวัดสงขลา มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัด
 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
  และเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีคำสั ่ง ที ่ 220/2563 ลงวันที ่ 27 

พฤษภาคม 2563 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล รายนางสาวณัฐวรรณ เอ้ียงผล 
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม มาเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ งานนิติการ    
กองวิชาการและแผนงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

  ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้รับทราบ และ
ในโอกาสนี้ทางสภาเทศบาลขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา ท่านผู้อำนวยการ
กองช่าง และพนักงานเทศบาล และขอเชิญทั้ง 3 ท่าน ได้กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุม 

นางสาวรจนา  แก้วภักดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น    
ผอ.กองการศึกษา ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวรจนา แก้วภักดี ตำแหน่ง       
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา หลักในการบริหารงานของกองการศึกษา โดยหากเป็นจุดแข็ง
 ข้าพเจ้าจะดำเนินการสานต่อ หากเป็นจุดอ่อน ข้าพเจ้าจะดำเนินการปรับปรุง พัฒนา
 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอบคุณค่ะ 

นายสุกิจ  คงประพันธ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น    
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุกิจ คงประพันธ์ ตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการกองช่าง กระผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
 เพ่ือให้มีการพัฒนาที่ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป ขอบคุณครับ 
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นางสาวณัฐวรรณ  เอี้ยงผล เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น    
นิติกรปฏิบัติการ ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวณัฐวรรณ เอี้ยงผล    
 ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด กองวิชาการและแผนงาน โอน (ย้าย) มาจาก       
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ขอบคุณค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติ ขอกล่าวคำต้อนรับท่านผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ยินดีที่ได้ท่านผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน มาดำรงตำแหน่งในสายงาน
 เพราะเป็น 2 กอง ที่เป็นกำลังหลักของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ในส่วนของกอง
 การศึกษา เป็นที่ทราบดีว่า ที่ผ่านมาสภาเทศบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา
 เป็นหลัก การพัฒนาชาติเริ่มต้นด้วยคน คนเริ่มต้นจากเยาวชน เพราะฉะนั้น สภาเทศบาล
 จึงเห็นความสำคัญในเรื่องของการศึกษา ยินดีที่จะได้ร่วมกันพัฒนา ประเทศชาติ      
 จะเจริญได้ ต้องเกิดจากเด็กและเยาวชนก่อน สภาเทศบาลดีใจและภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง
 ในการพัฒนาประเทศ ในส่วนของกองช่าง เป็นกองหลักกองหนึ่งในเทศบาล อยากเห็น
 การพัฒนาในด้านโครงสร้างของเทศบาลให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ในส่วนของนิติกร
 สภาฯ ยินดีที่จะได้มาช่วยประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย และเรื่องราวต่าง ๆ
 ทีบ่างครั้งสภาเทศบาลอาจจะไม่ทราบ ในฝ่ายของนิติบัญญัติ มีความยินดีที่จะร่วมงาน
 และทำงานกับพวกท่านต่อไป ขอบคุณครับ 

  (ท่ีประชุมรับทราบ) 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ      
สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 25๖3 เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

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

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 25๖3 
โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ  13  คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 25๖3 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 

 



5 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ คำแถลงงบประมาณ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายกเทศมนตรี เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  บัดนี้ ถึงเวลาที ่คณะผู ้บริหารเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จะได้เสนอร่าง    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามอีกครั้งหนึง่ 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทุกท่าน รับทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานการณ์คลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม มีสถานะการเงิน งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ดังนี้ 
    1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 467,625,005.56 บาท 
    1.1.2 เงินสะสม 309,007,943.05  บาท 
    1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม 126,055,258.33  บาท 
    1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   
     จำนวน 5 โครงการ   รวม  001,681,554.00  บาท 
    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
     จำนวน 19 โครงการ  รวม 006,828,946.00  บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง  000,000,000.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 
  (1) รายรับจริง จำนวน 278,002,791.98 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร 003,180,299.78  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 007,299,614.30  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 007,702,248.74  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 000,000,000.00  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 000,013,945.00  บาท 
   หมวดรายได้จากทุน 000,003,028.00  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร 090,952,492.16  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 168,851,164.00  บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 040,944,543.71  บาท 
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  (3) รายจ่ายจริง จำนวน  212,039,489.81  บาท   
   งบกลาง 045,553,308.86 บาท 
   งบบุคลากร 091,906,877.53 บาท 
   งบดำเนินการ 062,776,081.42 บาท 
   งบลงทุน 001,338,082.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น 000,000,000.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน 010,465,140.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
    035,120,540.71 บาท 
  (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ 023,612,584.74 บาท 

 3. งบเฉพาะการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) 
  3.1 ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายรับจริง 007,112,529.88 บาท  
   รายจ่ายจริง  002,352,385.27 บาท  
   กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ  
   - เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน 030,000,000.00 บาท 
   - เงินกู้ ก.ส.ท. 030,000,000.00 บาท 

- เงินกู้ ก.บ.ท. 030,000,000.00 บาท 
- เงินกู้ ธ.ก.ส. 020,000,000.00 บาท 

   กำไรสุทธิ ปี 2562 005,359,934.31 บาท 
   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563    
     001,998,508.05 บาท 
   ทรัพย์รับจำนำ 068,242,600.00 บาท 

 4. การประมาณการรายรับและรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25๖4      
  ประมาณการไว้ดังนี้ 
  4.1 ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 319,150,300 บาท  
   ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ของเทศบาล)  
     303,670,300.00  บาท 
    หมวดภาษีอากร 004,210,000.00 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 005,619,000.00 บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 007,040,800.00 บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 001,200,000.00 บาท 
    หมวดรายได้หมวดเบ็ดเตล็ด 000,030,200.00 บาท 
    หมวดรายได้จากทุน 000,0๕0,000.00 บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร 111,850,000.00 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 173,670,300.00 บาท 
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   ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
      015,480,000.00  บาท 
     ดอกเบี้ยรับจำนำ 008,500,000.00 บาท 
     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 000,020,000.00 บาท 
     กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด 000,950,000.00 บาท 
     รายได้เบ็ดเตล็ด 000,010,000.00 บาท 
     เงินบำเหน็จรางวัล ๒๐% 00๑,2๐๐,๐๐๐.00 บาท 
     เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% 001,800,000.00 บาท 
     ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 5๐% 00๓,00๐,๐๐๐.00 บาท 
  4.2 ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิน้ 317,092,300.00 บาท 
   งบประมาณรายจ่ายทั่วไป (งบเทศบาล) 303,670,300.00 บาท 
     งบกลาง 059,051,300.00 บาท 
     งบบุคลากร 127,198,200.00 บาท 
     งบดำเนินการ 096,049,600.00 บาท 
     งบลงทุน 010,379,200.00 บาท 
     งบรายจ่ายอื่น 000,300,000.00 บาท 
     งบเงินอุดหนุน 010,692,000.00 บาท 
  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 013,422,000.00 บาท 
     งบกลาง 002,200,000.00 บาท 
     งบบุคลากร 002,๖20,000.00 บาท 
     งบดำเนินการ 002,485,000.00 บาท 
     งบลงทุน 000,047,000.00 บาท 
     งบรายจ่ายอื่น 006,070,000.00 บาท 

   ดังนั้นด้วยคำแถลงงบประมาณดังกล่าวข้างต้น กระผมจึงขอเสนอบันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

 งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  ยอดรวม 317,092,300.00 บาท 
 แยกเป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ในส่วนของเทศบาล)  
         เป็นเงิน 303,670,300.00 บาท 
 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล เป็นเงิน 013,422,000.00 บาท 
 แยกรายละเอียดตามด้านและแผนงานได้ ดังนี้ 
 ด้านบริหารทั่วไป 
 (๑) แผนงานบริหารทั่วไป   ยอดรวม   039,537,500.00 บาท  
 (๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม     007,176,800.00 บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 (๑)  แผนงานการศึกษา  ยอดรวม 129,125,800.00 บาท 
 (๒)  แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม 031,348,200.00 บาท 
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 (๓)  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม 025,188,800.00 บาท 
 (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม 004,912,700.00 บาท 
 (๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม 002,520,000.00  บาท 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 004,809,200.00  บาท 
 (๒)  แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม 013,422,000.00 บาท 
 ด้านการดำเนนิงานอ่ืน ๆ 
 (๑) แผนงานงบกลาง  ยอดรวม 059,051,300.00 บาท 

เหตุผล 

  ด้วยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได ้ดำเน ินการจัดทำร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน   
ตามนโยบายที่ได้วางไว้ ตามแผนพัฒนาเทศบาล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรา ๖๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑3) 
พ.ศ. ๒๕52 ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ จึงเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 มาเพื่อสภาเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ดังมีรายละเอียดตามเอกสารงบประมาณ 
ซึ่งได้นำเสนอท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ทราบแล้ว 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาไปแล้วนั้น 
 ผมขอเรียนว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และข้อ ๔๗ ในการพิจารณา
 ญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่าง
 ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น  หรือไม่ หากมีสมาชิก
 สภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก สภาท้องถิ่นได้อภิปราย
 ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง
 สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  ดังนั้น
 เพ่ือให้การดำเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564 เป็นไปตามระเบียบฯ ผมจะดำเนินการประชุมพิจารณาทีละวาระ
 สำหรับวาระท่ี ๑ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม ่ขอเชิญครับ 
  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
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นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
เลขานุการสภาเทศบาล ในส่วนของสำนักปลัด หน้า 116 การตั้งงบประมาณในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
 และนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 1,000,000 บาท ผมขอสอบถามว่า
 เมื่อไม่สามารถใช้วัสดุ-อุปกรณ์เดิมในการดำเนินการดังกล่าวได้ จึงตั้งงบประมาณ
 ในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณใ์หม่ทั้งหมดนั้น งบประมาณสำหรับค่าตอบแทนและค่าจัดซื้อ
 วัสดุ-อุปกรณ์จะเพียงพอต่อการดำเนินการหรือไม่ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบจำนวน
 ประชากรในปี พ.ศ. 2557 กับ ณ ปัจจุบัน มีจำนวนใกล้เคียงกัน 

นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
 ขออนุญาตนำเรียนว่า วัสดุ-อุปกรณ์เดิม ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด เนื่องจาก   
 ครั้งที่ผ่านมา เทศบาลใช้คูหาเลือกตั้งที่ทำจากกระดาษ และหีบเลือกตั้งที่ทำจาก
 พลาสติกทั ้งหมด รวมถึงตะกร้าและวัสดุต่าง ๆ ซึ ่งผ ่านระยะเวลามา 10 ปี                  
 และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา งบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 1,000,000 บาท         
 เป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ จะอยู ่ในอีกหมวดหนึ่ง            
 เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
 ซึ่งได้คำนวณไว้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 26 หน่วยเลือกตั้ง
 ตามที่เทศบาลได้ประกาศครั้งหลังสุด โดยงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้ง 2 ส่วน เพียงพอ      
 ที่จะสามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ ได้ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
เลขานุการสภาเทศบาล ในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน เท่าที่ผมทราบมา กสทช. ต้องการให้เทศบาล    
 มีย่านความถี่ที่เป็นเฉพาะ เทศบาลได้ดำเนินการแล้วหรือไม่ และได้ตั้งงบประมาณไว้
 หรือไม่ และในส่วนของการจัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายติดตามเสาเพิ่ม ขอสอบถามว่า
 จะตั้งงบประมาณในภายหลังใช่หรือไม่ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี ขออนุญาตนำเรียนเรื่องของ กสทช. ผมได้สอบถามเพ่ือนที่ทำงานอยู่ที่ กสทช. ทราบว่า 
นายกเทศมนตรี กสทช. มีนโยบายให้เปลี่ยนแปลงย่านความถี่ตามที่ กสทช. ระบุมา โดยได้มีนโยบาย
 มาเป็นระเวลาประมาณ 5 ปีแล้ว ซึ่ง อปท. ทุกแห่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
 ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้องใช้ช่างผู้ดำเนินการที่มีความชำนาญ โดยเทศบาล
 ได้ติดต่อประสานกับผู้ที่มาติดตั้งให้เทศบาล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมาก ราคาตัวละ
 5,000 บาท และแม่ข่าย ตัวละ 7,000 บาท โดยในเขตเทศบาลมีทั้งหมด 170 กว่าตัว
 ต้องใช้เงินประมาณเกือบ 1,000,000 บาท ผมได้สอบถามเพ่ือนที่ทำงานในส่วนกลาง
 ทราบว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีจำนวนสูงเกินไป ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่เทศบาลยังไม่กล้า
 ดำเนินการในตอนนี้ และได้สอบถามเป็นการภายใน ทราบว่า น่าจะมีการขยายเวลา 
------------- 
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 ไปอีก 1 ปี เทศบาลจึงระงับการดำเนินการไว้ก่อน เพราะถ้าเทศบาลดำเนินการไป
 แค่เปลี่ยนย่านความถี่ โดยใช้เงินประมาณเกือบ 1,000,000 บาท จะมีปัญหา      
 ในการตรวจสอบแน่ และผมไม่อยากใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมากในช่วงที่ปฏิบัติ
 หน้าที ่นายกเทศมนตรี โดยพยายามจะมองรอบด้านว่ า ในส่วนกลางได้ใช้จ่าย
 งบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวประมาณเท่าไร หรืออย่างไร ซึ่งทราบว่า ผู้รับจ้าง
 ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศ โดยยืนราคากลางอยู่ที่จุดละ 5,000 บาท องค์การบริหาร
 ส่วนตำบลอ่ืน ๆ ที่มีเครื่องขยายเสียงจำนวนไม่มาก ไม่มีผลกระทบเท่าใดนัก แต่เทศบาล
 เกือบ 200 เครื่อง ซึ่งมีปัญหาแน่ และไม่ข้อมูลที่จะบอกได้ว่า เทศบาลจะใช้เงิน   
 เกินกว่าความเป็นจริงหรือไม่ เมื่อหน่วยตรวจสอบสอบถาม ทำให้เทศบาลต้องขอเวลา
 ในการดำเนินการ โดยผมได้ให้กองวิชาการและแผนงานดำเนินการตรวจสอบว่า     
 ใบอนุญาตที่เทศบาลขอ ครบอายุแล้วหรือไม่ เทศบาลต้องขออนุญาตใหม่หรือไม่
 และมีระเบียบอะไรบ้าง โดยระเบียบแต่ละกระทรวง ทบวง กรม มีกำหนดไว้อยู่แล้ว
 ซึ่งผมไม่ทราบมาก่อนว่า มีอายุในการขออนุญาต เพราะตั้งแต่ที่ผมมาปฏิบัติที่ ณ เทศบาล
 ไม่เคยมีการพูดคุยในเรื่องดังกล่าว โดยเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงผมกำลัง
 ให้ดำเนินการตรวจสอบอยู่ จึงขอนำเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านทราบ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายกิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล หน้า 215 การติดตั้งโคม LED ขนาด 60 วัตต์พร้อมติดตั้งซอยภายในเขตเทศบาล
 งบประมาณ 1,093,800 บาท ในแบบมีลักษณะคล้ายสปอตไลท์ ซึ่งผมได้สอบถาม
 ช่างไฟมา 2 ราย ได้ข้อมูลว่า ไม่ใช่โคมไฟ LED สำหรับติดเสา แต่มีลักษณะเป็นโคมไฟ
 สำหรับติดผนังปูนหรือตัวบ้านมากกว่า และโคมไฟดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญรักษ์  เนื้อนุ่ม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ลักษณะโคมไฟที่ท่านสมาชิกสภาฯ สอบถาม สามารถใช้เป็นโคมถนนหรือเป็น      
 สปอตไลท์ก็ได้ โดยจะมกีิ่งขาจับที่สามารถปรับเปลี่ยนได ้ในส่วนของราคา จะมีค่าแรง
 ในการเปลี่ยนสายทั้งหมดพร้อมตู้ควบคุมรวมอยู่ด้วย โดยเมื่อประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
 จะแยกรายการเป็นรายละเอียดต่าง ๆ ว่ามีอะไรบ้าง  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตสอบถามว่า ความสว่าง 60 วัตต์ เท่ากับสปอตไลทท์ี่ติดตั้งบนเสาประติมากรรม
 หรือไม ่และเป็นไฟแบบเดียวกันหรือไม่ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายบุญรักษ์  เนื้อนุ่ม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส มีความสว่าง 60 วัตต์ เท่ากับสปอตไลท์ที่ติดตั้งบนเสาประติมากรรม แต่มีลักษณะ
 เป็นก้านเสียบด้านหลัง เหมือนกับโคมไฟที่ติดตามเสาปูน ซึ่งหลอดไฟ LED จะมี   
 ความสว่างกว่าหลอดไฟทั่วไป 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายกิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามว่า เฉพาะตัวโคมไฟดังกล่าว มีราคาตัวละเท่าไร      

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญรักษ์  เนื้อนุ่ม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ถ้าไม่รวมค่ากิ่งขาจับ ค่าสายไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เฉพาะตัวโคมจะมีราคาประมาณ
 6,000 กว่าบาท  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
เลขานุการสภาเทศบาล ผมคิดว่าสมาชิกสภาฯ หลาย ๆ ท่าน อยากจะทราบรายละเอียดแยกแต่ละรายการ
 ในส่วนของโคมไฟ กิ่งขาจับ อุปกรณ์ติดตั้ง ค่าแรง ที่มีราคารวมชุดละ 10,938 บาท
 ในขั ้นการพิจารณาวาระที่สอง และวาระที ่สาม ผมอยากให้กองช่างมาชี ้แจงกับ
 คณะกรรมการแปรญัตติด้วย เพื่อดูรายละเอียดว่า โคมไฟพร้อมกิ่งขาจับมีลักษณะ
 อย่างไร การเปลี่ยนสายไฟ เปลี่ยนทั้งหมดหรือเปลี่ยนเพียงบางจุด และมีค่าแรงเท่าไร
 ให้กองช่างเตรียมรายละเอียดมาชี้แจงเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายกิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณ 1,093,800 บาท ตามแบบท่ีเสนอมา มีเฉพาะโคมไฟ ไม่มีรายละเอียด
 อื่น ๆ ที่ชัดเจน และถามว่าโคม LED ราคาตัวละ 6,000 กว่าบาท มีราคาสูงเกินไป
 หรือไม ่ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
เลขานุการสภาเทศบาล ในใบประมาณราคา ระบุว่า พร้อมติดตั้ง คือ เทศบาลจัดซื้อมาติดตั้งเอง หรือมีผู้รับจ้าง
 มาติดตั้งให้ ผมเห็นว่ารายละเอียดไม่ชัดเจน ในส่วนนี้ต้องชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ เข้าใจ
 ด้วยครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุกิจ  คงประพันธ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น    
ผอ.กองช่าง ในส่วนนี้ กองช่างไม่มีรายละเอียดต่าง ๆ ในการติดตั้งโคม LED ดังกล่าว ซึ่งกองช่าง
 จะดำเนินการเขียนแบบให้เพ่ิมเติม และนำเสนอท่ีประชุมสภาฯ ต่อไป 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
เลขานุการสภาเทศบาล ในหน้า 241 โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
 เมื่อปีงบประมาณท่ีผ่านมาได้มีการที่จะให้สมาชิกสภาฯ ไปร่วมพิธีเปิดฯ แต่ปรากฏว่า
 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ไม่ทราบว่าในปีงบประมาณนี้ได้ตั ้งงบประมาณในส่วนของ   
 การเดินทางไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนหรือไม่ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวรจนา  แก้วภักดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น    
ผอ.กองการศึกษา โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีนี้ ระดับภาค      
 คาดว่าจะกำหนดจัดที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงกองการศึกษาจะมีหนังสือ
 นำเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ไปร่วมพิธีเปิดฯ เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
เลขานุการสภาเทศบาล รบกวนท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี แจ้งผู้อำนวยการกองช่าง     
 ให้นำเสนอแบบของซุ ้มเฉลิมพระเกียรติ ในที ่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
 เนื่องจากในครั้งนี้สภาฯ ยังไม่ทราบรายละเอียดของแบบซุ้มว่ามีลักษณะอย่างไร
 แตกต่างจากแบบเดิมหรือไม ่

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุกิจ  คงประพันธ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น    
ผอ.กองช่าง ในการประชุมนอกรอบ ผมได้แจ้งไว้ว่าจะจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนน      
 ทางเข้าเมือง และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้แจ้งให้ผู้เสนอราคาดำเนินการ โดยรูปแบบ
 ของซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ด้านหลังจะประกอบด้วยโครงเหล็ก เพื่อป้องกันแรงลม     
 เนื่องจากจุดติดตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติจะมีรูปแบบตามเอกสาร    
 ในมือผม ซึ่งผมจะเสนอรายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบต่อไป 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
เลขานุการสภาเทศบาล ผมขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือไม่ เช่น โครงสีเหลืองมีลักษณอย่างไร เป็นไม้ลงรัก
 ปิดทอง หรือพลาสติก หรือไฟเบอร์ ตัวรูปเป็นแผ่นไวนิล หรือแผ่นผ้าแล้วลงสี
 เนื่องจากตามที่กองช่างตั้งงบประมาณไว้ 500,000 บาท ไม่มีรายละเอียดในส่วน
 ดังกล่าว 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ผมขอเสริมในส่วนของกองช่าง ท่านผู้อำนวยการกองช่างเพิ่งมาดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล ได้ไม่นาน อาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมามีความล่าช้าในเรื ่องของแบบ ผมทราบว่า     
 งานของกองช่างมีจำนวนมาก อย่างไรก็รบกวนช่วยติดตามงานให้รวดเร็วขึ้น 
  เชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายสุกิจ  คงประพันธ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น    
ผอ.กองช่าง เนื่องจากโดยปกติในการจัดทำร่างเทศบัญญัติจะต้องเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งผม
 ย้ายมาดำรงตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม จึงทำให้มีระยะเวลาน้อยมากในการวางแผน
 และจัดเตรียมรายละเอียด ซึ่งผมก็ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ในปีหน้าผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้น   

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เรียนท่านผู้อำนวยการกองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอทำความเข้าใจว่า 
ประธานสภาเทศบาล ในส่วนนี้เป็นการแนะนำเพื่อช่วยกันทำงาน ไม่ได้เป็นการพูดเพ่ือตำหนิครับ 
  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
เลขานุการสภาเทศบาล ขอสอบถามว่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
 ที่ใช้ในกิจการจราจร ผมจำได้ว่าที่ผ่านมาจะตั้งงบประมาณอยู่ในส่วนของสำนัก
 ปลัดเทศบาล ในครั้งนี้เหตุใดจึงตั้งอยู่ในงบกลาง  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าฝ่ายอำนายการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร สาเหตุที่ตั้งงบประมาณอยู่ในส่วนของงบกลาง
 เนื่องจากเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยขั้นตอน
 ในการดำเนินการจะเป็นส่วนของสำนักปลัด ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงินที่เทศบาล
 ได้รับจากค่าปรับจราจรโดยเฉลี่ยในเขตเทศบาล และตั้งคืนไปตามหนังสือสั่งการ   
 โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านการจราจรต่าง ๆ ที่ทางจราจรขอมา เพ่ือใช้ในเขตเทศบาล 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
เลขานุการสภาเทศบาล ในส่วนของสถานธนานุบาล ช่วงเดือนที่ผ่านมาราคาทองมีการปรับสูงขึ้นมาก ขอสอบถาม
 กรณีเมื่อมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบนำทองคำมาจำนำกับสถานธนานุบาล จะมี
 ผลกระทบกับเงินทีเ่ทศบาลกูส้ำรองไว้จำนวนสามสิบล้านหรือไม่ และมีการเตรียมการ
 เพ่ือรองรับอย่างไร 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านผู้จัดการสถานธนานุบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอารีย์  เมฆขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผู้จัดการสถานธนานุบาล ในส่วนของเงินสะสมหรือเงินสมทบที่กู้ไว้กับธนาคารออมสิน จำนวนสามสิบล้านบาท
 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวนยี่สิบล้านบาท ปัจจุบัน 
 วงเงิน OD ของธนาคารออมสิน ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนของ
 ธนาคารออมสินมีจำนวนเพียงพอ ส่วนเงินทุนที่เทศบาลกู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตร
 และสหกรณก์ารเกษตร จำนวนยี่สิบล้านบาท สถานธนานุบาลได้นำมาเป็นทุนหมุนเวียน
 ในการรับจำนำทั้งหมดแล้ว ดังนั้น เงินทุนสำหรับรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการ 
 จำนวนสามสิบล้านบาทมีเพียงพอครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควร                

ให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โปรดยกมือครับ 

  (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  (รับหลักการเวลา 11.35 น.) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  สำหรับการพิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ ผมขอให้ท่านเลขาฯ ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ ให้ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล ได้รับทราบครับ 

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

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
  (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล      

ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และ ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือก

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการ   
สภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

ฯลฯ 
  (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
  ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ พิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้วเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอให้ท่านสมาชิกเสนอการแต่งตั้ งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล ซึ่งหมายถึงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
 โดยท่านจะเสนอคณะกรรมการสามัญ หรือคณะกรรมการวิสามัญก็ได้ และมีจำนวนกี่คน 
  เชิญท่าน ส.ท.นที  ชลธาร ครับ 

นายนที  ชลธาร    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และมีจำนวน 3 คน 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   มีสมาชิกท่านใดรับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล   (สมาชิกยกมือรับรอง 12 คน) 
   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
   (ไม่มี) 
    เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ     

แต่งตั้ง  คณะกรรมการสามัญ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และมีจำนวน 3 คน โปรดยกมือครับ  

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการสามัญเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 และมีจำนวน 3 คน 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
   เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบฯ ครับ 
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นายมนตรี  จอมผา          เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 

   การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับ    
โดยอนุโลม 

   กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่นใด           
มีรองประธานสภาท้องถิ ่นได้มากกว่าหนึ ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น      
คนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบ
ตามจำนวนที่พึงม ี

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ท่านสมาชิกได้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสามญัเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และมีจำนวน  
 3 คน และตามที่ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงนั้นต้องมีการเลือกทีละคน 
   ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 1  
   เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมขอเสนอท่าน ส.ท.มนตรี  จอมผา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   มีสมาชิกท่านใดรับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาล   (มีสมาชิกรับรอง จำนวน 12 คน ) 
   มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
   (ไม่มี) 
    เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก 

ท่าน ส.ท.มนตรี จอมผา เป็นคณะกรรมการ คนที่ 1 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                      ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเลือกท่าน ส.ท.มนตรี  จอมผา เป็นคณะกรรมการ 
คนที ่1 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล   คนที่ 2  
   เชิญท่าน ส.ท.อมรรัตน์  กลิ่นจิ๋ว ครับ 
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นางสาวอมรรัตน์  กลิ่นจิ๋ว   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล   ดิฉันขอเสนอท่าน ส.ท.สุกิจ  จินตพงค์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   มีสมาชิกท่านใดรับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล   (มีสมาชิกรับรอง จำนวน 12 คน ) 
   มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
   (ไม่มี) 
    เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก 

ท่าน ส.ท.สุกิจ  จินตพงค์ เป็นคณะกรรมการ คนที่ 2 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                      ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเลือกท่าน ส.ท.สุกิจ  จินตพงค์ เป็นคณะกรรมการ 
คนที ่2 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ    ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล   คนที่ 3  
   เชิญท่าน ส.ท.ธวัชชัย  คงนะภักด ีครับ 

นายธวัชชัย  คงนะภักด ี   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมขอเสนอท่าน ส.ท.วนิดา  สุริยะวรรณากูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   มีสมาชิกท่านใดรับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล   (มีสมาชิกรับรอง จำนวน 12 คน ) 
   มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
   (ไม่มี) 
    เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือก 

ท่าน ส.ท.วนิดา  สุริยะวรรณากูล เป็นคณะกรรมการ คนที่ 3 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม                      ที ่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเลือกท่าน ส.ท.วนิดา  สุร ิยะวรรณากูล เป็น
คณะกรรมการ คนที ่3 

นายธีรฉัตร  ไทยเจริญ         ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการสามัญเป็น  
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖4 และมีจำนวน  3  คน ดังนี้ 
   1. ส.ท.มนตรี  จอมผา  
   2. ส.ท.สุกิจ  จินตพงค์  
   3. ส.ท.วนิดา  สุริยะวรรณากูล  
   ต่อไปเป็นการพิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการเสนอคำแปรญัตติ 

ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

   ขอเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 
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นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแปรญัตติ ดังนี้ 
   ข้อ 45 วรรคสาม ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร

ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ประธานสภาเทศบาล ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ให้ที่ประชุม      
 ได้รับทราบแล้วนั้น ผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้ 
  1. กำหนดวัน เวลา และสถานที ่ ในการเสนอคำแปรญัตติ ต่อประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ (ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการ) 
  2. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
   เชิญท่าน ส.ท.นที  ชลธาร ครับ 

นายนที  ชลธาร       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ ดังนี้ 
  1. กำหนดให้สามารถเสนอคำแปรญัตติ ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ในระหว่างว ันที ่ 12 - 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.  - 16.30 น.            
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติราชการสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    

  2. กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดรับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล  (มีสมาชิกรับรอง ๑๒ คน) 
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุมเทศบาล ดังนี้ 
  1. ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรกำหนดให้สามารถเสนอคำแปรญัตติ ต่อ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในระหว่างวันที่  12 - 14 สิงหาคม 2563      
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติราชการสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โปรดยกมือครับ 

  (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 
  2. ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร ่าง    

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โปรดยกมือครับ 

  (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติดังนี้ 
   1. เห็นชอบกำหนดให้สามารถเสนอคำแปรญัตติ ต่อประธานคณะกรรมการ

แปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติราชการสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม   

  2. เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 พิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20  
สิงหาคม 2563  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ            ตามที่สภาเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ปฏิบัติตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะข้อ 114, ข้อ 115 และให้ส่ง
 รายงานย่อ ตามข้อ 50, ข้อ 110 ยื่นต่อประธานสภาฯ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
 เพ่ือจัดส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล ดังนั้น ผมขอนัดประชุมสภา เพ่ือพิจารณาวาระที่ 2
 ขั ้นแปรญัตติ และวาระที ่ 3 ขั ้นให้ความเห็นชอบ ในวันที่  25 สิงหาคม 2563    
 เวลา 10.00 น. ต่อไป  

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
เลขานุการสภาเทศบาล เนื ่องจากยังมีญัตติที่เสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาจำนวนมาก และขณะนี้ เวลา
 12.00 น. ผมขอเสนอให้พักการประชุม และเริ่มประชุมใหม่เวลา 13.30 น. 
  (มีสมาชิกรับรอง ๑๒ คน) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ผมขอพักการประชุม และให้เริ่มประชุมในเวลา 13.30 น.  
ประธานสภาเทศบาล 

พักประชุม เวลา 12.00 น. 

เริ่มประชุม    เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื ่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี เนื่องจากการประชุมสภาฯ ในวันนี้มีญัตติที่เสนอให้สภาฯ พิจารณาจำนวนหลายญัตติ 
นายกเทศมนตรี และแต่ละญัตติจะเกี่ยวกับการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงขออนุญาตให้หน่วยงาน
 ที่เสนอญัตติให้ที่ประชุมพิจารณา เป็นผู้อ่านญัตติเสนอต่อสภา หากท่านสมาชิกสภาฯ
 มีความประสงค์จะซักถามหน่วยงานจะได้ชี้แจงและตอบคำถามในคราวเดียวกัน  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 9 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

  เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

   ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 ในหมวดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้  

   ข้อความเดิม  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
   งานบริหารทั่วไป   
   งบลงทุน  
   ค่าครุภัณฑ์  
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 456,410  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง

คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
จำนวน 10 ตัว (ตามมาตรฐาน MDES) ตั้งจ่ายตามบัญชีราคากลางและคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็น 
ต้องใช้ในงานป้องกันและรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม 

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

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 นั้น 

    ข้อความใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
    งานบริหารทั่วไป  
    งบลงทุน  
    ค่าครุภัณฑ์  
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 456,410  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในบริเวณสำนักงาน

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 
    1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวน 10 ตัว 
     สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา 
     ความปลอดภัยท่ัวไป (ตามมาตรฐาน MDES) 
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    2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 16 ช่อง  จำนวน 1 เครื่อง 
    3) อุปกรณ์กระจายสัญญานแบบ Poe ขนาด 8 ช่อง  จำนวน 2 ตัว 
    4) จอภาพ LED ขนาด 40 นิ้ว ความละเอียด  จำนวน 1 เครื่อง 
     1920 x 1080 พิกเซล  
    5) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVa  จำนวน 1 เครื่อง   

ฯลฯ 
  รายละเอียดตามใบประมาณราคาแนบท้าย 
  ตั้งจ่ายตามบัญชีราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีความจำเป็นต้องใช้ในงานป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

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

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 

เหตุผล 

   ตามที่สภาเทศบาลในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2563 ได้อนุมัติให้สำนักปลัดเทศบาล โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 10 ตัว 
(ตามมาตรฐาน MDES) ตั้งจ่ายตามบัญชีราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้ในงานป้องกัน
และรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นั้น 

    เนื่องจากต่อมาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง 
ได้ตรวจสอบพบว่า ชื่อของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ได้รับอนุมัติ คือ “กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร บริเวณสำนักงาน
เทศบาลเม ืองสม ุทรสงคราม” ไม ่ตรงก ับท ี ่กำหนดในมาตรฐาน MDES ไว ้ว่า 
“กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป” โดยตกคำว่า “สำหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป” ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญ เพราะเป็นชื่อชนิดของกล้อง           
จึงต้องแก้ไขชื่อให้ตรงกับมาตรฐาน ประกอบกับรายการอุปกรณ์อื่น ๆ และวัสดุ
สำหรับใช้ในการติดตั้งที่ได้รับอนุมัติเป็นรายละเอียดแบบประมาณราคาประกอบการ
ขออนุมัติ ซึ่งไม่ปรากฏในเอกสารญัตติการโอนเงินเดิม อาจทำให้เกิดปัญหาความไม่
ครบถ้วนของข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ครบถ้วน จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในรายการดังกล่าว 
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   ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เพื่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

                                                        (ลงชื่อ)  มาโนช  ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง
 โทรทัศน์วงจรปิด ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (สำนักปลัดเทศบาล)
 ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถาม
 หรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้   

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม (สำนักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (สำนักปลัดเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งทำงาน จำนวน 2 ตัว 
เป็นเงิน 33,800 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายกเทศมนตรี  (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
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  เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
(ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในหมวดค่าครุภัณฑ ์ดังนี้  

  โอนลด 
  แผนงานบริหารทั่วไป  
  งานบริหารทั่วไป  
  งบบุคลากร  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
  เงินเดือนพนักงาน  33,800  บาท 
  รวมโอนลด 33,800 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือไปตั้งจ่าย

ดังรายการต่อไปนี้ 
  โอนเพิ่ม (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  แผนงานบริหารทั่วไป  
  งานบริหารทั่วไป  
  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ ์
  ครุภัณฑส์ำนักงาน (เก้าอ้ีนั่งทำงาน) 33,800  บาท 
  รวมโอนเพิ่ม 33,800 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั ่งทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะเป็นเก้าอี้หนัง PU    
พนักพิงสูง มีล้อเลื ่อน และมีที ่วางแขนทำจากไม้จริง ปรับระดับสูง -ต่ำด้วยโช้ค       
ขาเหล็กดำ ปิดประกบด้วยไม้จริง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 
50 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร  

 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็น 
ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล 

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

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันที่ 1๕ พฤษภาคม 2562 

เหตุผล 

    ตามที่สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ปฏิบัติราชการ
ของปลัดเทศบาล ครุภัณฑ์เลขที่ 401-50-3346 และสำหรับใช้ปฏิบัติราชการของ
รองปลัดเทศบาล ครุภัณฑ์เลขที่ 401-57-6814 นั้น 
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    เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอ้ีดังกล่าว ที่จัดซื้อเพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ส่วนที่
เป็นหนังเริ่มเสื่อมสภาพ ฉีกขาด และหลุดล่อน สำหรับเก้าอ้ีปฏิบัติงานของรองปลัดเทศบาล 
มีสภาพชำรุดในส่วนของโช้คปรับระดับ เก้าอี้ไม่สามารถปรับความสูง -ต่ำได้ และมี
ลักษณะเอียง ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือทดแทน
ของเดิมที่มีสภาพชำรุด ซึ่งสำนักปลัดเทศบาลได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีเงินงบประมาณ
เหลือจ่ายในหมวดงบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  

    ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จำนวน 33,800 บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 
27  ซึ่งกำหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือการโอนไปตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                        (ลงชื่อ)  มาโนช  ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี    
 นั่งทำงาน จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 33,800 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุม
 ได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถาม หรืออภิปราย
 ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้   

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั ้งจ่าย      
เป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั ่งทำงาน จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 33,800 บาท     
(สำนักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี   
นั่งทำงาน จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 33,800 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทีย ูเป็นเงิน 34,800 บาท
(สำนักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

  เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
(ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในหมวดค่าครุภัณฑ ์ดังนี้  

  โอนลด 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
  งบบุคลากร 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 34,800  บาท 
  รวมเป็นเงินที่ขอโอนลดทั้งสิ้น 34,800 บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

เพ่ือไปตั้งจ่ายดังรายการต่อไปนี้ 
  โอนเพิ่ม (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
  งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
  ครุภัณฑ์สำนักงาน 34,800  บาท 
  รวมเป็นเงินที่ขอโอนเพ่ิมทั้งสิ้น 34,800 บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื ่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน     
ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู โดยมีคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ และมี   
ความจำเป็นต้องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล 

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

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันที่ 1๕ พฤษภาคม 2562  
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เหตุผล 

    ตามท่ีสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์เลขที่ 420-48-
0091 โดยติดตั้งไว้ภายในห้องวิทยุสื่อสาร ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นั้น 

    เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงานดังกล่าว มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
ประกอบกับมีสภาพชำรุด ไม่สามารถทำความเย็นได้ตามปกติ และมีเสียงดังของ
เครื่องคอมเพสเซอร์เป็นระยะ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติราชการ จึงมี
ความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อทดแทนของเดิมที่มีสภาพชำรุด ซึ่งสำนักปลัดเทศบาล     
ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  

    ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จำนวน 34,800 บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 
27  ซึ่งกำหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือการโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                        (ลงชื่อ)  มาโนช  ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
 เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู เป็นเงิน
 34,800 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น
 มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถาม หรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้   

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั ้งจ่าย      
เป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู เป็นเงิน 34,800 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)      
โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู เป็นเงิน 
34,800 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 
จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 47,000 บาท 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวธันยรัตน์  ทองเอ้ือ  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
หวัหน้าฝ่ายแผนงาน เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และงบประมาณ  (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

  เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
(ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้  

  โอนลด 
  แผนงานบริหารทั่วไป  
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
  งบดำเนินงาน 
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
  ค่าวัสดุ 
  ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน  47,000  บาท 
  โอนเพิ่ม (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  แผนงานบริหารทั่วไป  
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าครุภัณฑ ์
   1. ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  30,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    ๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ 
    ๒. ไมโครโฟนไร้สายไม่น้อยกว่า ๑ ตัว/ชุด 
    ๓. แบตเตอรี่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง 
    ๔. มีจอแสดงผลแบบดิจิตอล 
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    ๕. มีรึโมทคอนโทรลควบคุม 
    ๖. สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth 
    ๗. มีช่องเชื่อมต่อ USB, SD, MMC 
 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็น

สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของกองวิชาการและแผนงาน 
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว

1248 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 

หน้าที่ ๘ รายการที่ ๑ 
   ๒. ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  17,000  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  

แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง 
 ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
สแกนเอกสารของกองวิชาการและแผนงาน 

 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว
1248 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  

 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันที่ 1๕ พฤษภาคม 2562  

เหตุผล 

  ด้วยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ ได้แก่ เครื ่องขยายเสียงเคลื ่อนที ่ จำนวน ๒ เครื ่อง เพื ่อทดแทนของเดิม           
ที ่เสื ่อมสภาพ เนื ่องจากใช้งานมานาน และจัดซื ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่      
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ เพื่อใช้สแกน
เอกสารในการจัดเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อใช้สแกนเอกสารสำหรับ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ซึ่งกองวิชาการและแผนงานมิได้ตั้งงบประมาณสำหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ 

  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๓ (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จำนวน ๔๗,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) เพื่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามโปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒541 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ กำหนดว่า การโอนงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                        (ลงชื่อ)  มาโนช  ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่อง
 ขยายเสียงเคลื ่อนที่ จำนวน 2 เครื ่อง และเครื ่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื ่อง      
 รวมเป็นเงิน 47,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและ
 พิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้   

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั ้งจ่าย      
เป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่อง
สแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 47,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน) 
โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อ      
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
รวมเป็นเงิน 47,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน) 

ระเบียบวาระท่ี 5.6 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 
เป็นเงิน 390,400 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขอถอนญัตตินายกเทศมนตรี เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 
นายกเทศมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 390,400 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

  (ท่ีประชุมรับทราบ)  

ระเบียบวาระท่ี 5.7 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 79,000 บาท (กองช่าง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุกัญญา  จรูญศรี  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
หัวหน้าฝ่ายธุรการ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
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  เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  โอนลด 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานสวนสาธารณะ 
  งบดำเนินงาน 
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  โอนลด   79,000  บาท 
   รวมโอนลด   79,000  บาท 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  กองช่าง 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟ้าถนน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  - ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นเงิน  ๗๙,๐๐๐  บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ

กองช่าง ได้แก่ 
  ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน ๒ เครื่อง 

เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน จำนวน ๑ เครื่อง งานไฟฟ้าถนน จำนวน ๑ เครื่อง 

  2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน 
๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
จำนวน ๑ เครื่อง งานไฟฟ้าถนน จำนวน ๑ เครื่อง 

  ๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน ๑ เครื่อง 
งานไฟฟ้าถนน จำนวน ๑ เครื่อง 
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 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพิมพ์
งานเอกสาร และด้านการเขียนแบบประมาณการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ใช้ใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน และงานไฟฟ้าถนน) 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

เหตุผล 

  งานราชการเป็นหน่วยงานที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มากที ่สุด โดยมีการใช้    
หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ในส่วนของกองช่าง 
ใช้ในด้านการพิมพ์งานด้านเอกสาร เช่น บันทึกข้อความ หนังสือส่ง ประมาณการงาน
โครงการก่อสร้าง ฯลฯ ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองช่างได้ใช้งานมานาน
พอสมควร และทำการซ่อมบำรุงอยู่ประจำ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองช่างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว จึงจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์  
เป็นเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในด้านการพิมพ์งานดังกล่าว 

  ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จำนวน ๗๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) เพื่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ซึ่งกำหนดว่า การโอนงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                        (ลงชื่อ)  มาโนช  ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 79,000 บาท (กองช่าง) ให้ที่ประชุม   
 ได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถาม หรืออภิปราย
 ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
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  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้   
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั ้งจ่าย      
เป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 
79,000 บาท (กองช่าง) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 79,000 บาท (กองช่าง) 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 167,700 บาท (กองคลัง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ผู้อำนวยการกองคลัง เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
(ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้  

  โอนลด 
  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)   
  งบบุคลากร 
  หมวดเงินเดือน  
  ประเภท เงินเดือนพนักงาน โอนลด  117,700  บาท 
  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)   
  งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
   โอนลด 050,000  บาท 
  รวมโอนลด 2 รายการ  เป็นเงิน  167,700  บาท 
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  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
  ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  
   เป็นเงิน  167,700  บาท 
   1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม   

  ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อทดแทน
เครื่องเดิมท่ีมีอายุการใช้งานนาน สำหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
หน้า 7 ลำดับที่ 1 รายการที่ 1 

  2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
30,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม   

  ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อทดแทน
เครื่องเดิมท่ีมีอายุการใช้งานนาน สำหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
หน้า 7 ลำดับที่ 1 รายการที่ 2 

  3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 2,500 บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

  ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ดี เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน สำหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
หน้า 7 ลำดับที่ 1 รายการที่ 3 
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  4. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 
23,200 บาท คุณลักษณะของครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

  ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจำเป็นต้องใช้เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ดี เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน สำหรับการปฏิบัติงานของกองคลัง 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
หน้า 7 ลำดับที่ 1 รายการที่ 4 

   รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น 167,700 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

    กองคลังมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 
เป็นเงิน 167,700 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพเพราะใช้งานมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทำให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ ซึ่งกองคลัง
ไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประกอบกับมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอนงบประมาณได้  

    ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอเสนอ
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 167,700 บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27  ซึ่งกำหนดว่า การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                        (ลงชื่อ)  มาโนช  ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 167,700 บาท (กองคลัง) ให้ที่ประชุม
 ได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย
 ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
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  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้   
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 167,700 บาท 
(กองคลัง) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 167,700 บาท (กองคลัง) 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
9 รายการ เป็นเงิน 215,900 บาท (กองคลัง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ผู้อำนวยการกองคลัง เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
(ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้  

  โอนลด 
  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)   
  งบบุคลากร 
  หมวดเงินเดือน  
  ประเภท เงินเดือนพนักงาน โอนลด  215,900  บาท 
  รวมโอนลด 1 รายการ  เป็นเงิน  215,900  บาท 
  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
  งบลงทุน  
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ครุภัณฑส์ำนักงาน 
  ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 
   เป็นเงิน  215,900  บาท 
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   ๑. โต๊ะทำงาน (work station) จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 33,9๐๐ บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๔0 x ลึก ๑๒0 x สูง 11๐ เซนติเมตร  

 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  

  2. โต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑2,๙๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๖๐ x ลึก 1๔๐ x สูง ๗5 เซนติเมตร เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒5๖๑ - ๒๕65) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า ๖ 
ลำดับที่ ๑ รายการที่ 2 

  3. ตู้เอกสารเหล็ก ๒ บานเปิด กระจกสูง จำนวน ๓ ตู้ เป็นเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ตู้เอกสารเหล็ก ๒ บานเปิด กระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 
1๒๐ x ลึก ๔๐ x สูง 180 เซนติเมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒5๖๑ - 
๒๕65) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) หน้า ๖ ลำดับที่ ๑ รายการที่ 3 

  4. ชั ้นวางเครื ่องปริ ้นเตอร์ จำนวน ๗ ตัว เป็นเงิน ๑๓ ,๓๐๐ บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ชั้นวางเครื่องปริ้นเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๐ x ลึก ๕0 x สูง 
45 เซนติเมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒5๖๑ - ๒๕65) ฉบับเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) หน้า ๖ ลำดับที่ ๑ รายการที่ 4 

  5. เก้าอี้ทำงานพนักพิงต่ำ มีที่ท้าวแขนบุนวม ปรับสูง-ต่ำ ด้วยโชค ขาเหล็ก
ชุบเงา จำนวน 8 ตัว เป็นเงิน ๓๙,๒๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เก้าอี้ทำงาน
พนักพิงต่ำ มีที่ท้าวแขนบุนวม ปรับสูง-ต่ำ ด้วยโช้ค ขาเหล็กชุบเงา ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง ๕๕ x ลึก ๖๐ x สูง 92 - 104 เซนติเมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒5๖๑ - ๒๕65) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) หน้า ๖ ลำดับที่ ๑ รายการที่ 5 

  ๖. เก้าอ้ีทำงาน พนักพิงกลาง มีที่ท้าวแขนบุนวม ปรับสูง-ต่ำ ด้วยโช้ค ขาเหล็ก
ชุบเงา จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เก้าอี้ทำงาน   
พนักพิงกลาง มีที่ท้าวแขนบุนวม ปรับสูง-ต่ำ ด้วยโช้ค ขาเหล็กชุบเงา ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 60 x ลึก ๖๐ x สูง 100 เซนติเมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒5๖๑ - 
๒๕65) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) หน้า ๖ ลำดับที่ ๑ รายการที่ 6 

  ๗. เก้าอี้ทำงาน พนักพิงต่ำ มีที่ท้าวแขนบุนวม ปรับสูง-ต่ำ ด้วยโช้ค ขาเหล็ก
ชุบเงา จำนวน 10 ตัว เป็นเงิน 25,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เก้าอี้ทำงาน 
พนักพิงต่ำ มีที่ท้าวแขนบุนวม ปรับสูง-ต่ำ ด้วยโช้ค ขาเหล็กชุบเงา ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง ๖o x ลึก ๖๕ สูง ๙๐ เชนติเมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒5๖๑ - 
๒๕65) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) หน้า ๖ ลำดับที่ ๑ รายการที่ 7 

  8. ชั้นเก็บเอกสารไม้โล่ง ๒ ชั้น จำนวน 17 ตู้ เป็นเงิน 33,9๐๐ บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ชั้นเก็บเอกสารไม้โล่ง ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ x 40 x ๘๕ เซนติเมตร 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒5๖๑ - ๒๕65) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 
๖ ลำดับที่ ๑ รายการที่ 8 

  ๙. ตู้เก็บเอกสารไม้บานเลื่อน จำนวน ๙ ตู้  เป็นเงิน 32,๔๐๐ บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ตู้เก็บเอกสารไม้บานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ x 40 x ๘๕ เซนติเมตร 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒5๖๑ - ๒๕65) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 
๖ ลำดับที่ ๑ รายการที่ 9 
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 - ทุกรายการตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมี
ความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เพ่ือทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
เพราะใช้งานมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือเพียงพอต่อปริมาณเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้น 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  รวมโอนเพ่ิมทั้งสิ้น 215,900 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

 กองคลังมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน 
๒๑๕,๙๐๐ บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพเพราะใช้งานมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทำให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ และ
เพียงพอต่อปริมาณเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกองคลังไม่ได้ตั ้งงบประมาณดังกล่าวไว้     
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมี
งบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอนงบประมาณได้ 

 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอเสนอ
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ (โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่) คา่ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒1๕,9๐๐ บาท 
(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒5๔๑ หมวด ๔ ข้อ 2๗ กำหนดว่า การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ที ่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

                                                        (ลงชื่อ)  มาโนช  ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
 สำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 215,900 บาท (กองคลัง) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
 และพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญ
 เสนอได้ครับ 
  เชิญท่าน ส.ท.นที  ชลธาร ครับ 
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นายนที  ชลธาร  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขออนุญาตสอบถามในส่วนของโต๊ะทำงาน (work station) จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน
 33,9๐๐ บาท ขอสอบถามว่า โต๊ะทำงานดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร เนื่องจากไม่มีแบบ
 ให้สมาชิกสภาฯ พิจารณา 

นางสุนีย์  รอดจากทุกข ์  สำหรับโต๊ะทำงาน (work station) จำนวน 1 ตัว ที่ขออนุมัติจัดซื้อครั ้งนี้       
ผู้อำนวยการกองคลัง มีลักษณะเป็นโต๊ะทำงานแบบกลุ่ม จำนวน ๔ ที่นั ่ง ที่ใช้กันทั่วไปตามสำนักงาน     
 โดยจะมฉีากกั้นกลาง 4 ส่วน เพ่ือใช้ในการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน
 ในการสำรวจเกี่ยวกับภาษี จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปรึกษางานกันได้สะดวกขึ้น
 รวมทั้งประหยัดพื้นท่ีเนื่องจากห้องปฏิบัติราชการของกองคลังมีพ้ืนที่ค่อนข้างคับแคบ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล เสนอได้ครับ 
   (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้   

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 215,900 บาท 
(กองคลัง) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 215,900 บาท (กองคลัง) 

ระเบียบวาระท่ี 5.10  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 146,000 บาท (กองการศึกษา) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นางรจนา  แก้วภักด ี  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ผอ.กองการศึกษา เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
(ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้  

  โอนลด จำนวน  ๑๔๖,๐๐๐  บาท 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา) 
  งบดำเนินงาน 
  ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืน ๆ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน (โครงการจัดงานวันลอยกระทง)  
  รวมเป็นเงินที่ขอโอนลดทั้งสิ ้น จำนวน ๑๔๖ ,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี ่หมื่น     

หกพันบาทถ้วน) 
  โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวน  ๑๔๖,๐๐๐  บาท 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑๔๖,๐๐๐  บาท 
  รวมเป็นเงินที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๖ ,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น   

หกพันบาทถ้วน) 
  เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกองการศึกษา 

รายละเอียดดังนี้  
  ๑. เครื ่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที ่ ๑ ราคาเครื ่องละ 

๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
ตั ้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

   ๒. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ Network แบบ ๒ ราคาเครื่องละ 
๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑  เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ตั ้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 



40 
 

 

   ๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเชอร์ หรือ LED สี ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัล       
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

   ๔. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 
Printer) ราคาเครื ่องละ ๗ ,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื ่อง เป็นเงิน ๗ ,๕๐๐ บาท     
(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตั ้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

   ๕. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน 
๕ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

เหตุผล 

     ด้วยกองการศึกษามีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  สำหรับใช้   
ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษา เนื่องจากมีพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่  ทำให้
คอมพิวเตอร์ของเดิมไม่เพียงพอและเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด  ซึ่งใช้งานมานาน     
มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน 

    ด้วยหลักการและเหตุดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม      
จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนไปตั ้งจ่ายรายการใหม่) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 
๑๔๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา 
เพื่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ซึ่งกำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                        (ลงชื่อ)  มาโนช  ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 146,000 บาท (กองการศึกษา) ให้ที่ประชุม
 ได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย
 ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้   

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 146,000 บาท 
(กองการศึกษา) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 146,000 บาท (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี 5.11  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
4 รายการ เป็นเงิน 398,000 บาท (กองการศึกษา) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวรจนา  แก้วภักด ี  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ผอ.กองการศึกษา เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

   ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ 

   1. รายการค่าจ้างเหมาจัดทำตู้เอกสารแบบไม้ Built - in ขนาดไม่น้อยกว่า  
2.44 x 4.65 x 40 เมตร จำนวน 1 ตู้  

   2. รายการค่าจ้างเหมาจัดทำตู้เอกสารแบบไม้ Built - in ขนาดไม่น้อยกว่า 
0.80 x 3.76 x 0.50 เมตร จำนวน 1 ตู้   

   3. เครื่องปรับอากาศแบบแขวนผนัง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 
   4. เครื่องปรับอากาศแบบแขวนผนัง ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 
  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   
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หลักการ 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ดังนี้ 
 โอนลด จำนวน  398,000  บาท 
 แผนงานการศาสนา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบดำเนินงาน 
 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
 ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  - โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
รวมเป็นเงินที่ขอโอนลดทั้งสิ้น ๓๙8,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
เพ่ือไปตั้งจ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

  โอนเพิ่ม (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จำนวน  398,000  บาท
แผนงานการศึกษา 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
รวมเป็นเงินที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๓๙8,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 1. รายการค่าจ้างเหมาจัดทำตู้เอกสารแบบไม้ Built - in ขนาดไม่น้อยกว่า  
2.44 x 4.65 x 40 เมตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 220,000 บาท 
 2. รายการค่าจ้างเหมาจัดทำตู้เอกสารแบบไม้ Built - in ขนาดไม่น้อยกว่า 
0.80 x 3.76 x 0.50 เมตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 38,000 บาท 
 3. เครื่องปรับอากาศแบบแขวนผนัง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 
เป็นเงิน ๙๔,000 บาท 
 4. เครื่องปรับอากาศแบบแขวนผนัง ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 
เป็นเงิน ๔๖,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  

เหตุผล 

  1. เครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา มีอายุการใช้งานมานานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  
ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและมีเสียงดังตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องจัดหา  
เครื่องปรับอากาศมาทดแทนเครื่องเดิม 
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  2. เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ของกองการศึกษามีจำนวนมาก ณ ปัจจุบันตู้สำหรับ
จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงจำเป็นต้องจัดหาตู้จัดเก็บเอกสารเพื่อจัดเก็บ
เอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหมวดหมู่และสะดวกในการสืบค้น และรอจัดเก็บ
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอเสนอ
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙8,000 บาท 
(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา 
เพื่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 กำหนดว่า 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                        (ลงชื่อ)  มาโนช  ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
 สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 398,000 บาท (กองการศึกษา) ให้ที่ประชุม
 ได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย
 ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  เชิญท่าน ส.ท.นที  ชลธาร ครับ 

นายนที ชลธาร  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ในการพิจารณาของสภาฯ ต้องมีหลักการและเหตุผลมาประกอบ ทั้งแบบ ทั้งสถานที่ติดตั้ง
 และรายละเอียดต่าง ๆ สภาฯ ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากไม่ทราบว่า ตู้มีความกว้าง
 ความยาว ความสูง เท่าไร เป็นตู้ประเภทอะไร ทำจากวัสดุอะไร อีกประเด็นหนึ่ง     
 ผมมีความเห็นว่า ญัตติดังกล่าวไม่ใช่ญัตติที่สภาฯ สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จ
 ภายในคราวเดียว การจ้างเหมาจัดทำตู้เอกสาร กับจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ควรแยก
 ญัตติให้สภาฯ พิจารณา เช่นเดียวกันกับกรณีญัตติการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ
 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  สภาฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของแบบ โดยการพิจารณาญัตติต่าง ๆ ที่ผ่านมา 
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ ต้องติดตามทวงถามแบบจากหน่วยงานอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งผมได้รับการติติงจาก
 ท่านสมาชิกสภาฯ ว่าไม่ได้เข้มงวดเรื่องดังกล่าวเท่าที่ควร ในการพิจารณาญัตติต่าง ๆ
 ขอให้หน่วยงานได้เสนอแบบให้สภาฯ พิจารณาด้วย และตามญัตติดังกล่าว ผมมี
 ความเห็นว่า ควรแยกญัตติให้สภาฯ พิจารณาหรือไม่ 
  เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ 
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี ขออนุญาตนำเรียน ในกรณีญัตติการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ของกอง
นายกเทศมนตรี สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นครุภัณฑ์ต่างประเภทกัน เทศบาลจึงขอถอนญัตติ
 ดังกล่าว แต่ญัตติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของกองการศึกษา
 เป็นครุภัณฑ์ประเภทเดียวกัน หากต้องแยกรายการในการเสนอญัตติ จะทำให้ต้อง
 เสนอญัตติเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ทางสภาเทศบาลได้พิจารณาครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

นางสาวรจนา  แก้วภักดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผอ.กองการศึกษา  ในส่วนของแบบตู้เอกสาร Built – in ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารเพิ่มเติม
 และขออนุญาตแก้ไขในรายการเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศแบบแขวนผนัง โดยขอ  
 เปลี่ยนเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแขวนทั้งญัตติ   

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.สุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ตามแบบจ้างเหมาจัดทำตู้เอกสารแบบไม้ Built - in ทีเ่สนอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณา
 ระบุว่าลึก ๐.๔๐ เมตร แต่ในญัตติกำหนดไว้ 40 เมตร ไม่ทราบว่าข้อมูลในส่วนใด    
 ที่ถูกต้อง ซ่ึงผมเห็นว่าควรจะเป็นขนาด ๐.๔๐ เมตร  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวรจนา  แก้วภักดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผอ.กองการศึกษา ขออนุญาตแก้ไขในส่วนของญัตติรายการจ้างเหมาจัดทำตู ้เอกสาร Built - in 
 ขนาดไม่น้อยกว่า 2.44 x 4.65 x 40 เมตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 220,000 บาท
 เป็น “ขนาดไม่น้อยกว่า 2.44 x 4.65 x ๐.40 เมตร จำนวน 1 ตู ้ เป็นเงิน
 220,000 บาท” ทั้งญัตติ ทั้งนี้ การเสนอญัตติรายการจ้างเหมาจัดทำตู้เอกสาร   
 ดังกล่าวนี้ เนื่องจากพบปัญหาว่า ที่ผ่านมา กองการศึกษาไม่มีชั้นเก็บเอกสาร ทำให้
 ไม่สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ทุกคนในกองการศึกษา
 จึงร่วมกันระดมความคิดว่า จะปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ
 ให้โอนเงินงบประมาณตามญัตติดังกล่าวนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปรับปรุง และ
 พัฒนางานต่อไปค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาลครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
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นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล ผมเห็นว่า ควรให้แก้ไขญัตติตามที่ท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาแจ้งขอแก้ไข และ
 เห็นควรอนุมัติตามญัตติดังกล่าว เพ่ือให้กองการศึกษาได้ปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.นที  ชลธาร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายนที  ชลธาร  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาฯ พิจารณาโดยให้ความสำคัญในเรื่องของแบบ หากมีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน
 สภาฯ ย่อมต้องพิจารณาอนุมัติให้ตามเสนอแน่นอน ซึ่งสภาฯ รับทราบปัญหาและ
 ความจำเป็นในการเสนอญัตติ เพียงแตต้่องการเห็นภาพว่า สภาฯ จะต้องอนุมัติญัตติ
 ที่เสนอเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นด้วยกับท่าน ส.ท.นที ชลธาร สภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีความเป็น
 มาตรฐานอยู่ ผิดว่าไปตามผิด ถูกว่าไปตามถูก หากญัตติมีข้อผิดพลาดแล้วสภาฯ
 เห็นชอบให้แก้ไขและอนุมัติให้ทุกครั้ง ต่อไปญัตติที่หน่วยงานเสนอจะมีแต่ข้อผิดพลาด
 และต้องมีการแก้ไขทุกญัตติหรือไม่ ซึ่งในครั้งนี้สามารถนำกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง
 ครบถ้วน และเสนอใหม่อีกครั้งในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม
 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การทำงานของ
 สภาฯ ค่อนข้างมีระเบียบวินัย และทำงานเป็นระบบ หากมีข้อผิดพลาด เห็นควร
 ถอนญัตติ และเสนอให้สภาฯ พิจารณาในครั้งต่อไป  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี จากเอกสารการเสนอญัตติดังกล่าว เป็นการผิดพลาดในส่วนของการพิมพ์เอกสาร
นายกเทศมนตรี เพียงเล็กน้อย ซึ ่งผมเห็นว่า หากสภาฯ จะอนุญาตให้แก้ไขและพิจารณาอนุมัติ        
 ในการประชุมครั้งนี้ จะทำให้งานสามารถเดินหน้าต่อไปได้ และในการประชุมครั้งต่อไป
 จะได้มีเวลามากขึ้นในการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ที่สำคัญ แต่หากสภาฯ พิจารณาแล้วว่า
 ควรจะต้องนำกลับไปแก้ไขและเสนอใหมอี่กครั้ง ทางผู้บริหารยินดีน้อมรับครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ผมเข้าใจบทบาทหน้าที่การทำงานของท่านสมาชิกสภาฯ แต่ เห็นว่า ในวันนี้
ประธานสภาเทศบาล ควรจะอะลุ้มอล่วยให้สามารถแก้ไขและพิจารณาอนุมัติต่อไป ดีกว่าหรือไม่ เพื่อให้
 งานสามารถเดินหน้าต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตามผมขอฝากให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 และท่านผู้อำนวยการกองทุกกองได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
 ครบถ้วนของญัตติ ก่อนเสนอให้สภาฯ พิจารณา เพื่อมิให้เป็นข้อถกเถียงเช่นในวันนี้
 ซึ่งข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการพิจารณา  



46 
 

 

  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม ซึ่งการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของท่านสมาชิกสภาฯ    
ที่จะได้ให้ความเห็นของแต่ละท่าน และก่อนที่จะดำเนินการลงมติ ผมขอสอบถามว่า   
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ครับ 

  (ไม่มี) 
  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้   

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 398,000 บาท 
(กองการศึกษา) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 12 คน) 
 ท่านสมาชิกท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 1 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 398,000 บาท (กองการศึกษา)  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. รายการค่าจ้างเหมาจัดทำตู้เอกสารแบบไม้ Built - in ขนาดไม่น้อยกว่า  
2.44 x 4.65 x 0.40 เมตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 220,000 บาท 
 2. รายการค่าจ้างเหมาจัดทำตู้เอกสารแบบไม้ Built - in ขนาดไม่น้อยกว่า 
0.80 x 3.76 x 0.50 เมตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 38,000 บาท 
 3. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง   
เป็นเงิน ๙๔,000 บาท 
 4. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง   
เป็นเงิน ๔๖,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  

ระเบียบวาระท่ี 5.12  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
4 รายการ เป็นเงิน 43,000 บาท (กองการศึกษา) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวรจนา  แก้วภักด ี  ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม  
ผอ.กองการศึกษา เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
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  เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
(ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้  

  โอนลด จำนวน  43,000  บาท 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา)  
  งบดำเนินงาน 
  ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืน ๆ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ) 
  รวมเป็นเงินที่โอนลดทั้งสิ้น จำนวน 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)  
  โอนเพิ่ม (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จำนวน  43,000  บาท 
  แผนงานการศึกษา  
  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
  รวมเป็นเงินที่โอนเพ่ิมทั้งสิ้น 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในกองการศึกษา รายละเอียด 

ดังนี้ 
  1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร ราคา 

๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เพ่ือทดแทนของเดิมที่ชำรุด 

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

  2. โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 1 - 2 ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x 
๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร ราคาตัวละ 4,5๐๐ บาท จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน 9,๐๐๐ บาท 
(เก้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
เนื่องจากไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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  3. เก้าอ้ีทำงานระดับผู้บริหาร ราคาตัวละ 5,000 บาท จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 
10,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะเป็นเก้าอี้นั่งบุนวม มีพนักพิง   
มีที่ท้าวแขน มีล้อ และปรับระดับได้ ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชำรุด 

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

  4. เก้าอ้ีทำงาน ราคาตัวละ 3,000 บาท จำนวน 6 ตัว เป็นเงิน 18,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะเป็นเก้าอ้ีนั่งบุนวม มีพนักพิง มีที่ท้าวแขน 
มีล้อ และปรับระดับได้ ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชำรุด 

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

เหตุผล 

  ด้วยกองการศึกษา มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานดังกล่าวข้างต้น 
เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ซึ่งกองการศึกษาไม่ได้ตั้งงบประมาณรายงานดังกล่าวไว้ 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับมี
งบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอนงบประมาณได้  

  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามโปรด
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ที ่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

                                                        (ลงชื่อ)  มาโนช  ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามท่ีได้เสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
 สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 43,000 บาท (กองการศึกษา) ให้ที่ประชุม
 ได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย
 ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  (ไม่มี) 
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  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้   
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 43,000 บาท 
(กองการศึกษา) โปรดยกมือครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมติ 13 คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 43,000 บาท (กองการศึกษา) 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื ่น ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอีก
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครับ ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
เลขานุการสภาเทศบาล ผมได้รับการแจ้งจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณช่วงถนนราชญาติรักษา จากธนาคาร
 ไทยพาณิชย์ จนถึงวัดป้อมแก้ว ว่ามีนกจำนวนมากที่เข้ามาทำรังอยู่ในที่พักอาศัยของ
 ชาวบ้าน และร้องส่งเสียงดังทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนรำคาญ รวมทั้ง
 รถยนต์ที่จอดบริเวณดังกล่าวก็ได้รับความเสียหายจากมูลนก โดยนกจะร้องส่งเสียงดัง
 ช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. จนถึง 22.00 น. และร้องส่งเสียงดังอีกครั้งช่วงเวลา
 ประมาณ 04.00 น. ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้ฝากผมมาสอบถามว่า จะมีวิธี
 แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรได้บ้าง เช่น สามารถพ่นหมอกควันเพื่อไล่นกออกไปได้
 หรือไม ่ปัจจุบันชาวบ้านต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้ไฟฉายส่องเพ่ือไล่นก  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอให้ทางผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมปรึกษากันเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา
ประธานสภาเทศบาล ดังกล่าวต่อไป 
  เรื่องต่อไป ผมขอทราบรายละเอียดการแจ้งยืนยันรายชื่อและหมายเลขบัญชี
 ธนาคาร เพื่อรักษาสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ตามที่เทศบาล      
 ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้สูงอายุและคนพิการ รวมทั้งที่ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
 ให้ประชาชนได้รับทราบ  
  เชิญท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมครับ 

นายอนิรุทย ์ ตันติภัณฑรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม ขอขอบคุณทางสภาเทศบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับพ่ีน้องประชาชนในเรื่องของเบี้ยยังชีพ
 ซึ่งเทศบาลมีภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องดังกล่าว เมื่อปีที่ผ่านมาได้มี
 ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และ   
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 กำหนดให้เทศบาลต้องให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพมาแจ้งยืนยัน
 ชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคารก่อนดำเนินการจ่ายเงินตามงบประมาณใหม่ทุกปี        
-------------- 
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      โดยท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้กำชับกองสวัสดิการสังคมว่า
 พยายามดำเนินการให้ได้ 100% เพราะว่าจะมีผลกระทบกับผู้ที ่เสียสิทธิและผู้ที่  
 ย้ายไปแล้ว แต่ยังได้รับเบี้ยอยู่ โดยตามระเบียบฯ ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี     
 ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ต้องแสดงตนด้วยเอกสาร หมายความว่า ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ
 ต้องนำแบบฟอร์มที่เทศบาลส่งไปให้ที่บ้านมายื่น ซึ่งเทศบาลได้ส่งแบบฟอร์มไปถึง
 บ้านของผู้สูงอายุ และคนพิการ ทุกหลังแล้ว ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ แต่อาจจะส่งไปถึง
 ไม่พร้อมกัน ขอให้ไม่ต้องวิตกกังวล หากไม่ได้รับ สามารถมาขอรับแบบฟอร์มได้ที่   
 เทศบาลเมืองฯ โดยแบบฟอร์ม จะแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือหนังสือแสดง       
 ความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ทั้ง 2 กรณี โดยกรอกข้อมูลและจัดเตรียม   
 เอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ    
 สมุดบัญชีธนาคาร และสามารถฝากผู้อื ่นมาส่งได้ หากตรวจสอบแล้วว่าเอกสารมี    
 ความถูกต้อง เนื่องจากหากเอกสารไม่ถูกต้อง จะถูกตีกลับไปดำเนินใหม่อีกครั้ง     
 ส่วนที่สอง เป็นกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเบี้ยแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ    
 ในการรับเงินแทน ซึ่งเทศบาลได้แนบไปพร้อมกับแบบฟอร์มที่ส่งให้ทุกท่านแล้ว      
 ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้สูงอายุหลาย ๆ ราย ได้มาแสดงตนบ้างแล้ว ขออนุญาต
 แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือว่า ในบางท่านได้รับจดหมายที่เทศบาลได้   
 จัดส่งไปให้แล้ว แต่ไม่ได้เปิดจดหมายเพื่อกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารประกอบ
 โดยนำจดหมายที่ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยมาให้เทศบาลและถามว่า ต้องทำอะไรบ้าง
 เพราะฉะนั้น จึงรบกวนทุกท่าน เมื่อได้รับหนังสือแล้วให้เปิดดูว่า ต้องดำเนินการอะไรบ้าง
 เพ่ือจัดเตรียมให้เรียบร้อยก่อนมายื่นเรื่องกับเทศบาล ผู้สูงอายุหลายท่าน ได้จัดเตรียม
 เอกสารมาเรียบร้อย เมื่อยื่นเรื่องแล้ว สามารถเดินทางกลับได้เลย แต่บางท่านต้องใช้
 เวลาพอสมควรในการกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ที ่รับเรื่องมี    
 จำนวนเพียง 5 คน หากมีเวลาในการกรอกข้อมูลให้ทางกองสวัสดิการสังคมก็สามารถ
 บริการให้ได้ แต่ในกรณีที่มีผู้ทยอยมายื่นเรื่องจำนวนมาก จะทำให้ทางกองสวัสดิการ
 สังคมไม่สามารถดำเนินการให้ได้ทันท่วงที ดังนั้น หากไม่ได้จัดเตรียมเอกสารมาให้
 เรียบร้อย จะต้องใช้เวลานานในการดำเนินการ เพราะทางกองสวัสดิการสังคมต้อง
 ดำเนินการในส่วนของผู้ที่จัดเตรียมเอกสารมาเรียบร้อยก่อน อีกประเด็นหนึ่ง กรณี
 ผู้สูงอายุหรือคนพิการที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ แต่ชื่ออยู่ในเขตเทศบาล
 เมืองฯ อาจจะไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ดังนั้น จึงต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ
 ที่ทางเทศบาลแนบไปให้ ซึ ่งสามารถส่งหนังสือทางออนไลน์และทางจดหมายได้    
 โดยให้ญาติมายื่นเรื่อง และรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นข้อยกเว้นของระเบียบเพ่ืออำนวย
 ความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน หากมีข้อสงสัยในรายละเอียด สามารถสอบถาม
 ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่าน   
 ประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ หลาย ๆ  ท่านที่ได้สอบถาม และยินดีให้ความร่วมมือ
 ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ โดยมาขอรับเอกสารไปดำเนินการให้และนำมาส่ง    
 ขอขอบคุณอย่างสูงครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่าน ส.ท.วนิดา  สุริยะวรรณากูล ครับ  

นางวนิดา  สุริยะวรรณากูล เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันได้รับการร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณทางรถไฟว่า ท่อระบายน้ำ
 ด้านหลังอาคารมีการอุดตัน เมื่อมีปริมาณน้ำสูงขึ้น จะทำให้มีน้ำท่วมขัง เนื่องจาก   
 ไม่มีทางระบาย ขอฝากไปถึงท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และ
 ผู้อำนวยการกองช่าง ไปดำเนินการสำรวจและช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้
 ประชาชนด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.อมรรัตน์  กลิ่นจิ๋ว ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นางสาวอมรรัตน์  กลิ่นจิ๋ว  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอเสนอให้ตั้งงบประมาณในการออกหน่วยของกองสวัสดิการสังคม เพื่อไปรับ
 ผู้สูงอายุและคนพิการ ในแต่ละชุมชน ชุมชนละ 2 - 3 วัน เป็นการบริการประชาชน
 สามารถดำเนินการได้หรือไม ่

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอนิรุทย ์ ตันติภัณฑรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผมขอรับประเด็นดังกล่าวไว้พิจารณาครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิจ  จินตพงค์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุกิจ  จินตพงค์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามไปถึงผู้อำนวยการกองช่าง กรณีการลงพื้นที่ตรวจสอบไฟทางบริเวณ
 สะพานเลียบคลองลัดประทับ ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุกิจ  คงประพันธ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกทา่น    
ผู้อำนวยการกองช่าง กรณีดังกล่าวผมได้แจ้งการไฟฟ้าฯ ไปแล้ว แต่อย่างไรผมจะไปดำเนินการตรวจสอบ
 ให้อีกครั้งครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่าน ส.ท.กิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายกิตติศักด ิ หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอสอบถามไปถึงท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เนื่องจากทาง
 คณะกรรมการชุมชนฝากผมมาสอบถามกรณีการไปศึกษาดูงาน ว่าสามารถดำเนินการ
 ได้หรือไม่ ซึ่งในเบื้องต้นผมได้แจ้งทางคณะกรรมการชุมชนตามที่ได้พูดคุยกับท่าน
 ปลัดเทศบาลไปแล้วว่า เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ เทศบาลอาจจะจัดโครงการ
 ไปศึกษาดูงานได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือช่วงเวลาที่เหมาะสม      
 ไม่ถูกเพ่งเล็งจากหน่วยตรวจสอบ ซึ่งหากจะมีการเลื่อนการจัดโครงการศึกษาดูงาน  
 ก็ขอให้ท่านปลัดเทศบาลเรียกประชุมเพ่ือชี้แจงให้คณะกรรมการชุมชนทราบ ที่ผ่านมา
 ทางคณะกรรมการชุมชนไดใ้ห้ความร่วมมือในการดำเนินงานของเทศบาลเป็นอย่างดี 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี กรณีการไปศึกษาดูงาน ขอเรียนให้ทราบว่า เทศบาลยังไม่ได้ตัดทิ้งไป แต่ในปัจจุบัน 
นายกเทศมนตรี เป็นช่วงที่มีข้อสั่งการว่าไม่ให้มีการดำเนินการ เนื่องจากมกีารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
 ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งผมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการโรคติดต่ออยู่ด้วย
 และเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะฉะนั้น หากเทศบาลจะจัดให้มีการไปศึกษาดูงาน
 นอกสถานที่ในช่วงเวลานี้ จะต้องดำเนินการตามมาตรการหลาย ๆ อย่าง ซึ่งมีผู้เสนอ
 ให้ผมเช่ารถไปศึกษาดูงาน โดยจัดที่นั่งที่เว้นที่ จากรถคันละ 50 ที่นั่ง ให้นั่งไปคันละ
 ประมาณ 20 ที่นั่ง ซึ่งผมได้พิจารณาแล้วว่า หากดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว
 เทศบาลจะปฏิบัติถูกต้องตามมาตรการ แต่เทศบาลจะปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหน่วย
 ตรวจสอบแน่ เนื่องจากหน่วยตรวจสอบให้เทศบาลใช้เงินงบประมาณอย่างประหยัด
 และผมเห็นว่า หากดำเนินการในช่วงเวลานี้ จะมีอุปสรรคหลายประการ เช่น สถานที่
 ที่เทศบาลจะไปดูงาน หน่วยงานก็ไม่สะดวกที่จะต้อนรับ เนื่องจากไม่ต้องการให้มี  
 การชุมนุมหรือเกิดความแออัด เทศบาลเข้าใจดีและขอบคุณท่านประธานกรรมการชุมชน
 และท่านคณะกรรมการชุมชนทุกท่าน ซ่ึงทีผ่่านมาได้เมตตาและทำงานร่วมกับเทศบาล
 มาเป็นอย่างดี เทศบาลตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว และไม่เคยลืมที่ทุกท่านได้ช่วยทำงาน
 ร่วมกับเทศบาล ซึ่งผมได้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมว่า เทศบาล
 จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อปรึกษาหารือกันในประเด็นดังกล่าว
 ว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใดที่ถูกต้อง ช่วงเวลาใดที่เหมาะสม และสถานที่ใดที่ถูกใจกัน
 ทั้งสองฝ่าย    

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  (ไม่มี) 
  เมื ่อไม่มี ในวันนี ้สภาเทศบาลได้ประชุมมาครบทุกวาระการประชุมแล้ว                     

ผมขอขอบคุณท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล 
ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที ่เข้าร่วมประชุม       
ที่ทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณครับ และขอปิดการประชุม  

เลิกประชุม                 เวลา 16.00 น. 
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  (ลงชื่อ)         ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายชานนท์  ธนุรเวท) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 

  (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวดวงรัตน์  แก้วนิลกุล) 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 

  (ลงชื่อ)        เลขานุการสภาเทศบาล 
(นายมนตรี  จอมผา) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งนี้  คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว 

  (ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางวนิดา  สุริยะวรรณากูล) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางเยาวภา  สุขเสวตร์) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายฐกฤต  ยมะสมิต) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
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  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยทีส่าม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 
เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่  
25 สิงหาคม 2563   

     (ลงชื่อ) 
(นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


