
           
 
          

 
                                      รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

                             สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม   ครั้งที่หนึ่ง  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 

                                วันพุธที่   ๑5   สิงหาคม  ๒๕61  เวลา  ๑4.0๐  น. 

                                       ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 
                                            ********************** 

          ผู้มาประชุม 
       

 
๑   นายชัชวาลย ์   ศรีวงษา  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๒   นายณรงค์ศักดิ์      พรเจริญโรจน์  

 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๓   นายเกษม   ยื้อเผ่าพันธ์ 

 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๔   นายสราวุธ   อุทัยรัตนกิจ 

 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๕   นายประวิทย์   ลิมปนิลชาติ 

 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๖   นายสุรศักดิ์   นันทจิตตานนท์ 

 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๗   นายสมพงษ์   ศรีฤทธิเดช 

 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๘   นายสุพัตร   เอ่ียมอ าไพ 

 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๙   นายปฐม   พันธุ์สมุทร 

 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๑๐   นางจิรกานต์   ปฐวีรัตน ์แท่นทรัพย์ 

 
 ปลัดเทศบาลต าบลกระดังงา/เลขานุการสภา 

          ผู้ไม่มาประชุม 
       

 
๑   นางสมบุญ     อารีพันธุ์ 

 
 รองประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๒   นายธวัชชัย   พิเสฏฐศลาศัย 

 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๓   นายวรุณ   บุญมีสุข 

 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา (ลาป่วย) 

          ผู้เข้าร่วมประชุม 
       

 
๑   นายสมภพ     รัตนไพบูลย์ 

 
 นายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา 

 

 
๒   นายถาวร   เซ้งอาศัย 

 
 รองนายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา 

 

 
๓   นายธงชัย   แสงบรรจง 

 
 รองนายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา 

 

 
๔   นางสาคร   วาดกลิ่น 

 
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา 

  
 
 
 
 



 
 
 

๕   นายบุญส่ง   ภู่สุวรรณ 
 

 ประธานชุมชนเกาะใหญ่ร่วมใจพัฒนา 

๖   นายวรดร   ยวียส 
 

 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๗   นางรุ่งรักษ์   สุวรรณกิตติกุล 
 

  หัวหน้าส านักปลัด 
  ๘   นางสาวลักษณพันธุ์   ยุทธ์ธนพิชิต 

 
  ผู้อ านวยการกองคลัง   

 ๙   นางสาวเพ็ญนภา   วงค์ประเสริฐ 
 

  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 ๑๐   นายสุรศักดิ์   วิจิตรโชต ิ

 
  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

 ๑๑   จ่าโทภัคพศ   กล่ ากลิ่น 
 

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๑๒   นางสาวศิริวรณ   กลิ่นหอม 

 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๑๓   นายณัฎฐวีย ์   เขมจิราภรณ์ 
 

  นายช่างโยธาช านาญงาน 
 ๑๔   นายวิทยา   แสงสลับ 

 
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 ๑๕   นายอานนท์   รักแคว้น 
 

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            -3- 
 

                                              -ข้อประชุม- 
 

เริ่มประชุม  เวลา  14.00 น   - เจ้าหน้าที่กิจการสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  
    เมื่อมาพร้อมแล้ว    จึงได้เรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชา 
    พระรัตนตรัยและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  - สวัสดีท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
    ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา สมัยสามัญ สมัยที่สาม      
    ครั้งที่หนึ่ง ประจ าปี  พ.ศ. 2561 วันพุธที่  15  สิงหาคม  2561 
  - ผมขอเปิดการประชุมสภา และด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 
      

 

                     ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  - เรื่องท่ี  1  ในโอกาสนี้ขอแนะน าพนักงานเทศบาล  ที่โอนย้ายมาด ารง 
    ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลกระดังงา คือ นางจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์  
    โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองใหม่   อ าเภออัมพวา 
    จังหวัดสมุทรสงคราม  ตั้งแต่วันที่   1   มิถุนายน  2561  ขอแสดง 
    ความยินดีที่ได้ร่วมงานกัน  *ขอให้ปรบมือต้อนรับด้วยครับ* 
 

     

  - เรื่องท่ี 2  วันนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าเลขานุการสภาฯ ได้ว่างลงเนื่องจาก  
    นายวรดร  ยวียส   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากเลขานุการสภาฯ  เพ่ือให้การประชุม 
    สภาเทศบาลต าบลกระดังงา   ด าเนินการไปอย่างถูกต้อง   ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554   
            ข้อ  19  วรรค  2  ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด  ถ้าไม่มี 
    เลขานุการสภาทอ้งถิ่น  หรือมีแต่ไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ 
    หน้าที่ได้  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่   ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุม 
    คราวนั้น  โดยให้น าความในข้อ  13   และข้อ   26  วรรคสองมาใช้ 
    บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 
           ข้อ ๑๓ วธิีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้ 
    บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว  
    ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
            เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ผมขอเชิญสมาชิก 
     สภาเทศบาลต าบลกระดังงา  เสนอชื่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา 
     เทศบาลต าบลกระดังงา  ครั้งนี้เป็นการชั่วคราวและพร้อมทั้งผู้รับรองด้วย 
     -ขอเชิญ- ยกมือครับ  - ขอเชิญ คุณเกษม ยื้อเผ่าพันธ์ 
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นายเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ผมนายเกษม   ยื้อเผ่าพันธ์   ขอเสนอปลัดเทศบาล   คุณจิรกานต์ 
    ปฐวีรัตน์  แท่นทรัพย์  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเป็นการ 
    ชั่วคราว 
 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  - มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบด้วยตามที่ คุณเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์   
    ได้เสนอมา   -โปรดยกมือขึ้น-   
   

ที่ประชุมฯ   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือพร้อมกัน 

   - ที่ประชุมสภาแห่งนี้ถือว่า คุณจิรกานต์  ปฐวีรัตน์  แท่นทรัพย์   
    ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเป็นการชั่วคราวครับ 
  - ต่อไปขอเชิญให้เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   ได้อ่านประกาศสภา 
    เทศบาลต าบลกระดังงา  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา   
    สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่หนึ่ง  ประจ าปี  พ.ศ. 2561        

 
 นางจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แทน่ทรพัย์ 

ปลัดเทศบาลฯ 
        เลขานุการสภาชั่วคราว   

 

 

 
                         ประกาศสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 
         เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  สมัยสามัญ   
                 สมัยที่สาม  ครั้งที่หนึ่ง  ประจ าปี  พ.ศ. 2561 
                              *********************** 
             ตามท่ี  สภาเทศบาลต าบลกระดังงา  ได้มีมติในการประชุมสภา   
    เทศบาลต าบลกระดังงา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2561 
    เมื่อวันที่   20  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล 
    กระดังงา ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2561 
    โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  15  สงิหาคม  2561  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30 วัน         
    นั้น 
          อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ     
    ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554      
    ข้อ  22  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา สมัยสามัญ   
    สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ. 2561  มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่ 
    วันที่  15  สิงหาคม  2561  ถึงวันที่  13  กันยายน  2561 
           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
                      ประกาศ  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
                           
                             (ลงชือ่)          ชชัวาลย์   ศรีวงษา 
                                          (นายชชัวาลย์   ศรีวงษา)    
                                      ประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 
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นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

   - ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาชั่วคราว ครับ 
    

    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา 
    เทศบาลต าบลกระดังงา สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งที่หนึ่ง ประจ าปี  
    พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม   2561   
   - คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม 
     สภาสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่หนึ่ง  ประจ าปี  พ.ศ. 2561  ในคราว 
     ประชุมเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2561  นั้น  ทั้ง   3  ท่าน  ได้ตรวจ 
     รายงานการประชุมแล้ว  ณ  วันที่   25  พฤษภาคม   2561  จึงได้ราย 
     งานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  เสนอเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบล 
     กระดังงาพิจารณารับรองต่อไป 
   - ผมขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงาน 
     การประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง   
     เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2561   
 

                              - โปรดยกมือขึ้นครับ- 
  - ขอเลขานุการสภาฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การรับรองด้วยครับ   

 
  มติที่ประชุมฯ                 

   
   - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ให้การรับรอง        จ านวน     8    เสียง 
   - งดออกเสียง                                      จ านวน     1    เสียง 
   - ไม่มาประชุม                                      จ านวน    3    เสียง 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

  - ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3   การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
                                         ต าบลกระดังงา  
 

   - ผมขอเชิญให้ เลขานุการสภาชั่วคราว  คุณจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์  
     ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวกับเรื่องการเลือกเลขานุการสภา       
     เทศบาลต าบลกระดังงา เพ่ือให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบต่อไปครับ 

 
นางจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์ 

ปลัดเทศบาลฯ 
      เลขานุการสภาชั่วคราว   
        

 

  
  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาทุกท่าน    
               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
    สภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔   
               ข้อ  ๑๘  วรรคแรก  ก าหนดว่า  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงาน   
    หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิก 
    สภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง  เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความรู้ 
    ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น   จึงขอเรียนให้ที่ประชุม 
    สภาไดร้ับทราบค่ะ 
                ข้อ ๑๓ วธิีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘  
    มาใช้บังคบัโดยอนุโลม  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว  
    ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
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นายชัชวาลย์  ศรีวงษา
ประธานสภาเทศบาลฯ 

   

   - ผมขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาชั่วคราวครับ 
   - ต่อไปผมขอเชิญให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควร               
     เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกระดังงา และต้อง 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่าสองท่านด้วยครับ   
 

   - ขอให้ท่านสมาชิกยกมือ----ขอเชิญ---- คุณสุพัตร  เอี่ยมอ าไพ  

นายสุพัตร  เอี่ยมอ าไพ             
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

   

   - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
  -  ผมนายสุพัตร  เอี่ยมอ าไพ  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ  
     ปลัดครับ  คุณจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์ 
     เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกระดังงาครับ 
 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
  - ขอท่านสมาชิกโปรดยกมือขึ้น ให้การรับรอง   2  ท่าน ด้วยครับ 
   

นายเกษม  ยื้อเผ่าพันธุ์          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

  - ผมนายเกษม   ยื้อเผ่าพันธ์   ขอรับรองครับ 

นายสมพงษ์   ศรีฤทธิเดช         
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

  - ผมนายสมพงษ์   ศรีฤทธิเดช  ขอรับรองครับ 
   

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  

  - มีสมาชิกสภาเทศบาลให้การรับรอง  2  ท่านครับ   
    นายเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์   และ นายสมพงษ์  ศรีฤทธิเดช 
  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านใดเป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
    ต าบลกระดังงาอีกหรือไม่ 
  - ไม่มี 
  - เมื่อไม่มี  ผมขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ 
    ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที ่  ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๑๔  ซึ่งก าหนดไว้ว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  
    รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อ 
    ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
    ดังนั้น การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกระดังงา ในการประชุมสภา 
    เทศบาลครั้งนี้  ถือว่า  นางจิรกานต์  ปฐวีรัตน์  แท่นทรัพย์ ปลัดเทศบาล 
    ต าบลกระดังงา   เป็นผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล 
    ต าบลกระดังงา  ดังนั้น มติที่ประชุมสภา จึงให้  นางจิรกานต์  ปฐวีรัตน์ 
    แท่นทรัพย์  ปลัดเทศบาลต าบลกระดังงา  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา 
    เทศบาลต าบลกระดังงาต่อไป  
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มติที่ประชุมฯ 
  

  - ที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ถือว่า นางจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย ์      
    ปลัดเทศบาลต าบลกระดังงา  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  
     

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

  

   ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่อง  พิจารณาขอรับความเห็นชอบรับมอบส่ิง 
   ปลูกสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางน้อย  อ าเภอบางคนที   
   จังหวัดสมุทรสงคราม  ระยะที่  1   งบประมาณในการก่อสร้าง    
   เป็นเงิน  71,047,332.97.- บาท  
   (//เจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่หม่ืนเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์//)  
 

   - ขอเรียนเชิญ- นายกเทศมนตรีฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดแห่งญัตติให้ที่ 
     ประชุมสภาไดร้ับทราบต่อไปครับ    
 

นายสมภพ  รัตนไพบูลย์
นายกเทศมนตรีฯ 

 

  เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
             ต าบลกระดังงา  และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 

                   ด้วยกระผม นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา ขอเสนอญัตติขอรับความ
เห็นชอบรับมอบสิ่งปลูกสร้าง  โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะชุมชนบางน้อย อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ระยะที่  1  งบประมาณในการก่อสร้าง  เป็นเงิน  71,047,332.97.- บาท  (//เจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่หมื่นเจ็ดพัน- 
สามร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์//)  ตามหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ .- 
 

                                                หลักการ 

                   ตามท่ี กองช่าง เทศบาลต าบลกระดังงา   ได้รับหนังสืออ าเภอบางคนที  ที่  สส 0023.7/374   
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นดูแลและบ ารุงรักษา 
ตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง    ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางน้อย    อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม  ระยะที่  1 งบประมาณในการก่อสร้าง  เป็นเงิน  71,047,332.97.- บาท  (//เจ็ดสิบ- 
เอ็ดล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์//)  
 

                                                                   เหตุผล 

        นายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา    ได้พิจารณาสั่งการให้กองช่างไปด าเนินการส ารวจทรัพย์สิน  
ตามบัญชีครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง    โดยให้กองช่างประสานงานกับกองคลัง    
งานพัสดุและทรัพย์สิน  ในการส ารวจรายการรับมอบสิ่งปลูกสร้างโครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะชุมชนบางน้อย   
อ าเภอบางคนที   จังหวัดสมุทรสงคราม   ระยะที่   1    งบประมาณในการก่อสร้าง   เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 
71,047,332.97.-  บาท  (-//เจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์//-)  
กองช่างได้ด าเนินการส ารวจรายการรับมอบสิ่งปลูกสร้างโครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะชุมชนบางน้อย  และได้ 
รายงานผลตามบันทึกข้อความ ฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561  แล้ว  ดังนั้น  เมื่อรับมอบแล้วจักต้องมีภาระ 
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ผูกพันด้านค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  เพ่ือปฎิบัติตามมาตรา  122  แห่งพระราชบัญญัติ  จัดซื้อจัดจ้าง  และ 
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ก าหนดไว้ว่า ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549   และบรรดา 
ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ ข้อบัญญัติ  ข้อก าหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ 
ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535   
หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้ง 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  ยังใช้บังคับได้ 
ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ   
ตามพระบัญญัตินี้ใช้บังคับ การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ  ตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนิน 
การให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผล ทีไ่ม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553)    
ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ 
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ   ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นนัน้ 
 

                  ดังนั้น  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอญัตตินี้เข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 
เพ่ือพิจารณาขอรับความเห็นชอบตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป (โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย) 
 

นายชัชวาลย์    ศรีวงษา 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

   - ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯ  ได้แถลงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ 
     ไดท้ราบแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่      
   - ขอเชิญ- สมาชิกยกมือ  - คุณเกษม   ยื้อเผ่าพันธ์ 

นายเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

  -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกและผู้บริหารทุกท่าน   ผมได้ไป 
     เดินตรวจสอบที่ก่อสร้าง เห็นว่ามันช ารุด แล้วมันก็มีหลายที่  ยกตัวอย่าง 
     เช่น สะพานเดินเท้าทางของวัดไทรเหล็กมันแยกจากกัน   ทางช่างได้ออกไป    
     ตรวจสอบแล้วหรือยังครับ  มันทรุดหรืออะไรสักอย่าง กระเบื้องมันก็หลุดลงมา  
     และทางวัดเกาะใหญ่ตรงก าแพงหลังโบสถ์ ประตูเลื่อนมันหลุดแล้วทางวัดเอา 
     ลวดไปมัดไว้แล้ว  ส่วนห้องน้ าปั๊มน้ ามันเสีย อย่างเราจะรับมอบมานี้  เทศบาล 
     ต้องตรวจสอบหรือเปล่าครับ 

 

นายชัชวาลย์    ศรีวงษา 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

   - ผมขอเชิญหัวหน้ากองช่างได้ชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบด้วยครับ  
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นายณัฎฐวีย์  เขมจิราภรณ์ 
นายช่างโยธา(ชง) 

           รก.ผอ.กองช่าง 
   
 

 

   - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน   ตามบัญชีรับมอบทรัพย์สิน   
     ผมได้ออกไปส ารวจมาบ้างแล้ว เดี่ยวเราจะท าหนังสือถึงกรมโยธา  เพ่ือ 
     แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการซ่อมแซม   เพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงค้ า 
     ประกันสัญญาครับ  ส่วนตัวทางเดินเท้าวัดไทร ตามที่ท่าน สท. บอกว่าเหล็ก 
     มันแยกออกจากกัน  ได้ออกไปส ารวจมาแล้ว  มันเป็นวิธีการก่อสร้าง  ด้วย 
     สะพานมันมีความยาว ทางผู้รับจ้างก็ตัดเป็นช่วง  เพ่ือป้องกันการทรุดตัวของ 
     ทางเดินเท้า  ผมไปดูมาแล้ว  อยู่ระหว่างรอยต่อของช่วงสะพานแปร  มันเลย    
     ไม่ชนกันครับ  แล้ว  ๒ ตวันี้ มันเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน  มันเลยดึงหลังคา 
     ให้หลุด  ตัวนี้ทางกองช่างก็ได้ไปส ารวจแล้ว  เพ่ือที่จะได้น าเรียนให้ทางกรม 
     โยธาทราบและแจ้งผู้รับจ้างต่อไป 

 
นายชัชวาลย์    ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
   - ขอเชิญคุณสราวุธ   อุทัยรัตนกิจ 

 
นายสราวุธ   อุทัยรัตนกิจ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
   - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ถ้ายังส ารวจไม่หมดผมขอให้เลื่อนไปก่อน 
     ดีกว่าครับ เลื่อนไปคราวหน้าเพื่อรับมอบครับ    ส ารวจให้เรียบร้อยก่อน 
     ว่าอันไหนมันเสียให้จะได้ให้เข้ามาจัดการซ่อมก่อน   ถ้าเรารับมาแล้วเรา 
     ก็ต้องไปซ่อมเอง  ไปเรียกเขาคงจะล าบาก  เราบอกให้เขาซ่อมให้เรียบร้อย 
     และส ารวจให้เรียบร้อยก่อน แล้วเสนอคราวหน้าแล้วกันนะครับ ท่านสมาชิก 
     เห็นด้วยหรือเปล่าครับ 

 
นายชัชวาลย์    ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

    
   - ถ้าท่านสมาชิกเห็นด้วยก็ให้ยกมือครับ  
     ขอเชิญ คุณสุรศักดิ์   นันทจิตตานนท์ครับ  

 
นายสุรศักดิ์  นันทจิตตานนท์ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
   - ผมขอเรียนให้ทราบว่า  ทางวัดเกาะแก้วยังมีตกหล่นอยู่คือโคมไฟ 
     โซล่าเซลล์คือมันไม่มีอยู่ในบัญชีนะครับ 
 

นายชัชวาลย์    ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

   - ขอเชิญ คุณณรงค์ศักดิ์  พรเจริญโรจน์ครับ 

 
นายณรงค์ศักดิ์ พรเจริญโรจน์ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  
   - ผมนายณรงค์ศักดิ์  พรเจริญโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ที่วัดเกาะใหญ่ 
     เสาไฟฟ้าที่มีรูปช้าง ผมไม่ทราบว่าทางวัดท าหักหรือมันหักเอง   แล้วฐานมัน 
     โบกปูนเลยที่ไปตรงเมรุเผาศพนะครับมันจะมีเสาอยู่ต้น ๑ ถ้าอย่างนี้  ถ้าเขา 
     เอาออกมันจะผิดหรือเปล่า  ถ้ามันไม่ครบจ านวนถ้าเรารับมาจะผิดหรือเปล่า 
     ชว่ยตรวจสอบด้วยนะครับ 
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นายชัชวาลย์    ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
   - มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอสอบถามหรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่    
   - ไม่มี 
   - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอสอบถามหรือให้ชี้แจงเพิ่มเติม  ผมขอ 
     มติในท่ีประชุมสภาฯ แห่งนี้  ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบ 
     ในการขอเลื่อนการรับมอบสิ่งปลูกสร้างโครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะชุมชน 
     บางน้อย  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่  1 งบประมาณ 
     ในการก่อสร้าง  เป็นเงิน  71,047,332.97.- บาท  
     (//เจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์//)  
     ให้น าเสนอมาในคราวหน้าอีกครั้ง   -ขอมติที่ประชุมด้วย 
                                - ขอให้ยกมือขึ้น -   
 

  - ขอเลขานุการสภาฯ ช่วยนบัจ านวนสมาชิกฯ ด้วยครับ   
 

มติที่ประชุมฯ 
 
  - ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการรับมอบสิ่งปลูกสร้างโครงการพัฒนาพ้ืนที่ 
    เฉพาะชุมชนบางน้อย อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 1 
    งบประมาณในการก่อสร้าง   เป็นเงิน   71,047,332.97.- บาท 
    (//เจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์//) 
     ออกไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการให้แล้วเสร็จ                                                                      
                                                        จ านวน     8     เสียง 
   - งดออกเสียง                                     จ านวน     1     เสียง 
   - ไม่มาประชุม                                    จ านวน     3     เสียง 
 

 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

  - ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  ญัตติพิจารณาขอรับความเห็นชอบ 
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
    (พิจารณาในวาระท่ีหนึ่ง  ขั้นรับหลักการ)                 
    --ขอเรียนเชิญ--   นายกเทศมนตรีฯ  แถลงรายละเอียดแห่งญัตติร่างเทศบัญญัติ 
                          งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
                          (พิจารณาในวาระท่ีหนึ่ง  ขั้นรับหลักการ)                 
                          ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไปครับ   --ขอเรียนเชิญครับ--- 
 

นายสมภพ  รัตนไพบูลย์
นายกเทศมนตรีฯ 

   เรียน   ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 
             และผู้มีเกียรติทุกท่าน 
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                  บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกระดังงา  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562  ต่อสภาเทศบาลต าบลกระดังงา อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ 
นายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกทุกท่าน  ได้ทราบ 
ถึงสถานะการคลัง    ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562  
ดังต่อไปนี้ 
                  1.  สถานะการคลัง 
                      1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                             ในปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561   ณ  วันที่  30  มิถุนายน   พ.ศ. 2561 
เทศบาลต าบลกระดังงา  มีสถานะการเงินดังนี้.-                                              
                             1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น              48,373,995.57        บาท 
                             1.1.2  เงินสะสม                             27,957,869.79        บาท 
                             1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม                 12,925,380.16        บาท 
                             1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
                                        จ านวน       -       โครงการ      รวม              -          บาท 
 

                             1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
                                        จ านวน       1       รายการ      รวม    800,000.00   บาท 
 

                      1.2  เงินกู้คงค้าง         -      บาท 
 

        2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2560 
 

                     (1) รายรับจริงทั้งสิ้น        30,348,117.40   บาท    ประกอบด้วย 
 

                           หมวดภาษีอากร                                           622,147.80       บาท 
                           หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต          252,416.40       บาท 
                           หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                               492,964.20       บาท 
                           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               -               บาท 
                           หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                             30,000.00       บาท 
                           หมวดรายได้จากทุน                                            300.00        บาท 
                           หมวดภาษีจัดสรร                                   17,023,077.00        บาท 
                           หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                             11,825,612.00       บาท 
                                                         
 

                     (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      101,600.00     บาท 
                     (3)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                            -           บาท 
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                (3)  รายจ่ายจริง      จ านวน      27,679,030.51       บาท    ประกอบด้วย 
 

                       งบกลาง                            5,884,683.98         บาท 
                       งบบุคลากร                       10,188,834.17        บาท 
                       งบด าเนินงาน                      5,989,063.86        บาท 
                       งบลงทุน                            4,538,848.50        บาท 
                       งบรายจ่ายอื่น                                -                 บาท 
                       งบเงินอุดหนุน                        976,000.00        บาท 
 

                (4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    101,600.00  บาท                           
 

                (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่           จ านวน   0.00  บาท 
 

             3.  งบเฉพาะการ 
                  ประเภทกิจการ     ประปา                   

                   ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2560   
                        มีรายรับจริง   1,774,622.02  บาท        รายจ่ายจริง     1,548,764.28    บาท 
                        กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืนๆ                        จ านวน               -              บาท 
                        ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                     จ านวน                -              บาท 
                        ก าไรสุทธิ                                                จ านวน        225,857.74    บาท 
                        เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2560 
                                                                                  จ านวน       1,950,737.73   บาท 
                        ทรัพย์จ าน า                                            จ านวน                -              บาท 
 

             4. การประมาณการรายรับและรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
              ประมาณการ  ไว้ดังนี้.- 
              4.1  ประมาณการรายรับท่ัวไป           รวมทั้งสิ้น      35,384,200.00      บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมวดภาษีอากร     705,000.00      บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     278,200.00      บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     741,000.00      บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     386,000.00      บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      128,000.00     บาท 
  หมวดรายได้จากทุน -         บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร   17,736,000.00    บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   15,410,000.00    บาท 
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                ดังนั้น  ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น  จึงขอเสนอบันทึกหลักการและเหตุผล           
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ดังต่อไป 
 

                                                  หลกัการ 
      

              งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น                            ยอดรวม    35,384,200.00    บาท 
              แยกรายละเอียดตามด้านและแผนงานได้ดังนี้ 
        

          ดา้นบริหารงานทั่วไป   
             1. แผนงานบริหารทั่วไป                                    ยอดรวม      12,191,700.00   บาท 
             2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน                    ยอดรวม       1,218,000.00   บาท 
  

           ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             1. แผนงานการศึกษา                                       ยอดรวม       3,189,700.00   บาท 
             2. แผนงานสาธารณสุข                                     ยอดรวม       1,258,500.00   บาท 
             3. แผนงานสังคมสงเคราะห์                               ยอดรวม           80,000.00    บาท 
             4. แผนงานเคหะและชุมชน                                ยอดรวม     10,452,800.00   บาท 
             5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                ยอดรวม         720,000.00    บาท 
             6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    ยอดรวม         840,000.00    บาท 
 

           ด้านการเศรษฐกิจ 
             1. แผนงานการพาณิชย์                                   ยอดรวม            80,000.00    บาท 
 
           ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
             1. แผนงานงบกลาง                                        ยอดรวม      5,353,500.00   บาท 
 

                                              เหตุผล 
     

                 ดว้ยเทศบาลต าบลกระดังงา  ได้ด าเนินการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี           
งบประมาณ   พ.ศ. 2562   เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายและตามแผนพัฒนาของเทศบาลตลอดปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
       

                 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม มาตรา 61 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  13)  พ.ศ. 2552  ประกอบกับระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2541   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ  23  วรรคสอง  จึงเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562   มาเพ่ือสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ซึ่งได้น าเสนอร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2562    และเอกสารรายละเอียดเสนอต่อท่าน 
ประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้ทราบแล้ว 
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นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 - ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา  ได้แถลงรายละเอียดต่างๆ    
   ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ. 2562  ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ทราบแล้วนั้น 
 

    -  โดยได้ประมาณการรายรับไว้รวม     
       35,384,200.00.- บาท  
     (//-สามสิบห้าล้านสามแสนแปดหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน -//)    
      และได้ประมาณการรายจ่ายไว้รวม   
       35,384,200.00.- บาท  
     (//-สามสิบห้าล้านสามแสนแปดหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน -//)   
 

    -  ผมขอเชิญ- ให้ปลัดเทศบาล  ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมาย 
      ให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบต่อไปครับ 

 

นางจิรกานต์  ปฐวีรัตน์  แท่นทรัพย์ 
ปลัดเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาฯ 

 

  -  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  คณะผู้บริหาร  และ 
     ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ 
     ข้อกฎหมาย  ดังนี้ค่ะ 
  -  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
     งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
     ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 (แก้ไข 
     เพ่ิมเติม  ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  
           ข้อ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง 
     ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
     และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หาก 
     มีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อน 
     ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  
           เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง 
     สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ 
     หลักการก็ได้ 

 

นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  

   - มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายหรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
     ขอเชิญเสนอได้ครับ-  ขอเชิญ คุณสราวุธ  อุทัยรัตนกิจ  

นายสราวุธ  อุทัยรัตนกิจ 
สภามาชิกเทศบาลฯ 

   - เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  ผมขอให้ท่านปลัดช่วยดู ถา้ส านักงาน   
     ไหนที่มันไม่มีรถใช้ ก็ให้พนักงานไปใช้  แลว้ก็ให้เขาดูแลรักษาโดย 
     ไม่ต้องตั้งงบน้ ามัน   เพราะว่าบางส านักงานมีมอเตอร์ไซด์แต่เบิก 
     น้ ามันโซลา่   อย่างกองคลังมีแต่มอไซด์แต่เบิกดีเซลด้วยไม่รูว้่าจะ 
     ไปเติมได้อยา่งไร   รถยนตถ์้าอยู่ที่กองใดก็ให้กองนั้นเบิกค่าน้ ามนั 
     เพราะว่ามันขึน้กับใครก็ให้เขาเบิกครับ    พวกไม่มีรถก็อย่าตั้งงบ    
     น้ ามันขึน้มา  เพราะว่าผมวา่รู้สึกว่าจะตั้งทุกกองเลย ก็ขอให้คราว 
     หน้าอย่าตั้งขึ้นมา  เพราะวา่ถ้าพนักงานเอาไปใช้ก็ให้เขาเติมน้ ามัน      
     เองให้เขาดูแลรักษา เพราะว่าบางทีมอเตอร์ไซด์ไม่เห็นจอดอยู่ที่นี้ 
     เขาเอาไปใช้ทุกวันก็ให้เขาดแูลรักษา ส่วนน้ ามนัก็ให้เขาเต็มไม่ต้อง 
     ไปเติมให้เขา 
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นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  

  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายหรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 
  - ไม่มี  
  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายหรือให้ชี้แจงเพ่ิมเติม    
    ผมขอมติ ในที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรรับหลักการ 
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    ในวาระท่ีหนึ่ง  ขั้นรับหลักการ   -ขอให้ยกมือขึ้น- 
 

  - ขอเลขานุการสภาฯ  ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การรับรอง 
    ด้วยครับ   

 

มติที่ประชุมฯ 
 

  - สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
    ในวาระท่ีหนึ่ง  ขั้นรับหลักการ            จ านวน    8    เสียง 
  - งดออกเสียง                                  จ านวน    1    เสียง 
  - ไม่มาประชุม                                 จ านวน    3    เสียง 

 

นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  

  - เมื่อสภารับหลักการแล้ว  ต่อไปเป็นเรื่องของคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ขอให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายต่อไปครับ 
                    

นางจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์ 
ปลัดเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาฯ 

  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
    ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย ดังนี้ 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554 
    ข้อ  103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี   2  ประเภท  คือ 
    (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน 
          ไม่น้อยกว่า 3  คน  แต่ไม่เกิน  7   คน 
    (2)  คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น   
          หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่า   
          3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน 
    ข้อ  105  ภายใต้บังคับข้อ  103  และข้อ  104   สภาท้องถิ่น 
    มีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็น 
    แก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 
     (1)  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล 
     (2)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
     (4)  คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
           ในที่นี ้ สภาเทศบาลต าบลกระดังงา  ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
           ตามข้อ  (3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 

   - ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานสภาด าเนินการต่อค่ะ 
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นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

   
   - ตามระเบียบฯ  ที่เลขานุการสภาได้ชี้แจง  ผมจะแยกแต่ละประเด็น   
     ประเด็นแรก    จ านวนของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
     ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอว่าจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ควรจะมีเท่าไหร่   ระหว่าง  3  ท่าน  หรือ   7   ท่าน   ครับ 
   - ขอเชิญท่านสมาชิกได้ยกมือเสนอได้ครับ 
       ----ขอเชิญ----  คุณเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์  ครับ 
 

นายเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

   - ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อท าหน้าที่ 
     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     พ.ศ. 2562   ครั้งนี้   จ านวน   3  คน   ครับ 

 
นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
   - ผมขอสมาชิกรับรอง   2  ท่านด้วยครับ 

 
นายสุรศักดิ์  นันทจิตตานนท์ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  
   - ผมนายสุรศักดิ์   นันทจิตตานนท์  ขอรับรอง 

 
นายสมพงษ์  ศรีฤทธิเดช 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

   
   - ผมนายสมพงษ์  ศรีฤทธิเดช ขอรับรอง 

 
นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

   
  - มีสมาชิกสภารับรองครบ   2  ท่าน แล้ว 
  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
  - ไม่มี 
  - สรุปได้ว่าให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562  ครั้งนี้  
    จ านวน   3   คน   ครับ   
  - ผมขอมติที่ประชุมสภาด้วยครับ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562   
    ครั้งนี้ จ านวน   3   คน   ครับ   
  - ขอให้สมาชิกยกมือขึ้นครับ  -ขอเลขานุการสภาช่วยนับด้วยครับ 
 

          มติที่ประชุมฯ   - สมาชิกสภาให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  ครั้งนี้  3  คน    จ านวน    8   เสียง 
  - งดออกเสียง                                            จ านวน    1  เสียง  
  - ไม่มาประชุม                                           จ านวน    3   เสียง 
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นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 
  - ล าดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  ได้ครับ 
     และให้มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ด้วยครับ 
      -----ขอเชิญ-----คุณสุพัตร  เอี่ยมอ าไพ  ครับ   

 
นายสุพัตร  เอ่ียมอ าไพ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  
  -  ผมนายสุพัตร   เอ่ียมอ าไพ ขอเสนอ- คุณสราวุธ  อุทัยรัตนกิจ  ครับ 

 
นายเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  
   - ผมนายเกษม   ยื้อเผ่าพันธ์ ขอรับรองครับ 

 
นายสมพงษ ์ ศรีฤทธิเดช 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

   
  -  ผมนายสมพงษ์  ศรีฤทธิเดช ขอรับรองครับ 

 
นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

   
   - มีผู้รับรองถูกต้อง   
   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านใดอีกหรือไม่ 

    - ไม่มี 
   - เมื่อไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมเลือกนายสราวุธ  อุทัยรัตนกิจ  
     เป็นกรรมการ ล าดับที่  1  ขอให้ท่านสมาชิกยกมือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุมฯ 

  
  - สมาชิกสภาให้การรับรอง             จ านวน    8     เสยีง 
  - งดออกเสียง                            จ านวน     1    เสียง 
  - ไม่มาประชุม                            จ านวน    3    เสียง 

 
นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
  - ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อล าดับที่  2  ต่อไปครับ  
  - ขอเชิญ   คุณสมพงษ์   ศรีฤทธิเดช  ครับ 

 
 

นายสมพงษ์   ศรีฤทธิเดช 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  
 

  - ผมนายสมพงษ์  ศรีฤทธิเดช ขอเสนอคุณสุพัตร เอ่ียมอ าไพ ครับ 

 
นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
  - ขอสมาชิกรับรอง   2   ท่าน   ครับ 

 
นายประวิทย์   ลิมนิลชาติ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  
 - ผมนายประวิทย์  ลิมปนิลชาติ  ขอรับรองครับ 

นายสุรศักดิ์  นันทจิตตานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

   - ผมนายสุรศักดิ์  นันทจิตตานนท์  ขอรับรองครับ 
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นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

   

  - มีผู้รับรองถูกต้อง   
  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านใดอีกหรือไม่ 

   - ไม่มี 
  - เมื่อไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมเลือก นายสุพัตร  เอี่ยมอ าไพ 
    เป็นกรรมการล าดับที่  2  ขอให้ท่านสมาชิกยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุมฯ 
   

  - สมาชิกสภาให้การรับรอง           จ านวน    8    เสียง 
  - งดออกเสียง                           จ านวน    1    เสียง 
  - ไม่มาประชุม                          จ านวน    3    เสียง 

 

นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

  - ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อล าดับที่  3  ต่อไปครับ  
  - ขอเชิญ   คุณปฐม   พันธ์สมุทร   ครับ 

 

นายปฐม   พันธุ์สมุทร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

  - ขอเสนอ- คุณสมพมพงษ์   ศรีฤทธิเดช  ครับ 

 

นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

  - ขอสมาชิกรับรอง   2  ท่าน   ครับ 

 

นายสุรศักดิ์  นันทจิตตานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  

  - ผมนายสราวุธ    อุทัยรัตนกิจ ขอรับรองครับ 

 

นายสุพัตร  เอี่ยมอ าไพ 
          สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

   

  - ผมนายสุพัตร   เอ่ียมอ าไพ  ขอรับรองครับ 

 

นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  

  - มีผู้รับรองถูกต้อง   
  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านใดอีกหรือไม่ 
  - ไม่มี 
  - เมื่อไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมเลือกนายสมพงษ์  ศรีฤทธิเดช 
    เป็นกรรมการล าดับที่  3  ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุมฯ 
   

  - สมาชิกสภาให้การรับรอง            จ านวน     8   เสียง 
  - งดออกเสียง                            จ านวน     1   เสียง 
  - ไม่มาประชุม                           จ านวน     3   เสียง 

 

นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

   สรุปว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบให้ 
   ล าดับที่  1. นายสราวุธ      อุทัยรัตนกิจ       
   ล าดับที่  2. นายสุพัตร       เอ่ียมอ าไพ        
   ล าดับที่  3. นายสมพงษ์     ศรีฤทธิเดช         
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   -ขอให้ยกมือขึ้นครับ- 

 

มติที่ประชุมฯ 
  

  - สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบ      จ านวน    8   เสียง 
  - งดออกเสียง                             จ านวน    1   เสียง 
  - ไม่มาประชุม                            จ านวน    3   เสียง 
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นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
  - และให้ท่านไปประชุมกนัเองว่าจะให้ใครเป็นประธาน ใครเปน็ 
    กรรมการ/เลขาฯ โดยให้เลขานุการสภาฯจะเปน็ผูน้ัดประชุม 
    ในการคัดเลือก 

   - ล าดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาได้ก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอ 
    ค าแปรญัตติ  - ขอเชิญ- เลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงระเบยีบกฎหมาย 

นางจิรกานต์  ปฐวีรัตน์ แทน่ทรพัย์ 
ปลัดเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาฯ 

  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้า 
    ร่วมประชุม ดิฉัน ขออนุญาตชี้แจงเก่ียวกับระเบียบข้อกฎหมาย   
    ดังนี้ค่ะ 

     การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตต ิ
   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
     ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ. 2554 
      

 
            ข้อ  ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา 
     เป็นสามวาระ    แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสาม 
     วาระรวดเดียวก็ได้  
            ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก 
     สภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม 
     จะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ 
     รวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น    
     กรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะ    
     กรรมการแปรญัตติ   
           ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
     ไม่ได้   และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า 
     แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ 
     แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
           ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรบัหลกัการแล้ว  
     ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา   ให้ประธานสภา 
     ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินัน้  ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
     โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลา 
     เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
          วรรคสอง  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติทีส่ภาทอ้งถิ่น 
     ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผูบ้ริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาทอ้งถิ่นผู้ใด 
     เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า 
     เป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะ 
     กรรมการแปรญัตติ    ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเปน็ผู้แปรญัตติ 
     จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญตัติ  
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          วรรคสาม   การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใชต้ามแบบท้าย 
     ระเบียบนี ้
          วรรคสี่    ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระทีส่อง   กรณีการ     
     พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญตัติด้วย 
     วาจาได ้
           ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแลว้  จะต้อง 
     เสนอร่างข้อบัญญัตินัน้ตามร่างเดิม   และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  
     พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  
     รายงานนัน้อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
     ในตอนหรือข้อใดบ้าง     การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ 
     แปรญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตตินั้นเปน็ประการใด การสงวนความ 
     เห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตตดิ้วย และ 
     ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนัน้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย 
     กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพจิารณา 
     เป็นการด่วน  
           ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพื่อ 
     แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยตา่ง ๆ เก่ียวกับรายงานนัน้ 
 
   - ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการต่อค่ะ  

นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  - ขอเชิญ -ท่านสมาชิกสภา เสนอก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 
    และพิจารณาร่างเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ. 2562 
    ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3  - ขอเชิญ-  คุณสุพัตร  เอ่ียมอ าไพ   ครับ   

 

นายสุพัตร  เอี่ยมอ าไพ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  
  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
    ทุกท่าน กระผม นายสุพัตร  เอ่ียมอ าไพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 
    ขอเสนอดังนี้ครับ 
    1. ควรก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบญัญัติ 
        งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ภายใน 
        ระยะเวลา  5 วัน ให้เริ่มตั้งแต่วันที ่16 – 20 สิงหาคม 2561 
        ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ถึงเวลา  15.00   น. 
    2. ควรนัดวัน  เวลา  ประชมุ เพือ่พิจารณาร่างเทศบัญญตั ิ
        งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562    
        ในวาระ  2  ขั้นแปรญัตติ  และวาระ  3  ขั้นให้ความเห็นชอบ  
        ในวันที ่ 27  สิงหาคม  2561  เวลา  14.00  น.    
        ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

นายชัชวาลย์   ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  
   - ตามที่ นายสุพตัร  เอ่ียมอ าไพ  เสนอมา มสีมาชิกท่านใดจะเสนอ 
     เป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ 
   - ไม่มี 
   - เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ดังนี้ 
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    1. ก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   ภายใน 
       ระยะเวลา  5  วัน  ให้เริ่มตั้งแต่วันที่  16 – 20  สิงหาคม  2561 
       ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ถึง เวลา  15.00  น. ณ  หอ้งประชุมสภา 
       เทศบาลต าบลกระดังงา 
   2.  ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวาระ  2 ขั้นแปรญัตติ   
        และวาระ  3  ขั้นให้ความเห็นชอบ  ในวันที่  27  สิงหาคม  2561      
        เวลา   14.00   น.  ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 
        ตามท่ี  นายสุพัตร  เอ่ียมอ าไพ   ได้เสนอมา 
 

                             --โปรดยกมือขึ้นครับ---- 
 

มติที่ประชุมฯ 
 

   - สมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบ  ก าหนดเวลาแปรญัตติ   5  วัน      
     และพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2562 ในวาระ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระ 3 ขั้นให้ความเห็นชอบ  
     ในวันที ่  27  สิงหาคม  2561          จ านวน   8   เสียง 
   - งดออกเสียง                                  จ านวน   1   เสียง 
   - ไม่มาประชุม                                 จ านวน   3   เสียง 

 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

  - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  
 

  - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใด                               
    ในระเบียบวาระนี้หรือไม่   - ขอเชิญ คุณเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์ 
                         

นายเกษม  เยื้อเผ่าพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้บริหารครับ           
    ผมขอสอบถามเรื่องสระว่ายน้ า  ที่ตั้งเงินไว้   ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  มันพอ 
    หรือเปล่า เห็นในนี้เขียนไว้  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้วอีก  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
    เราไปเอาตรงไหน ช่วยอธิบายหน่อยครับ 

 

นายณัฎฐวีย์  เขมจิราภรณ์ 
นายช่างโยธา(ชง) 

           รก.ผอ.กองช่าง 
   
 

 

  - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก  โครงการสระว่ายน้ าที่ได้ตั้ง 
    งบประมาณไว้   ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เราจะก่อสร้างในปี  ๒๕๖๒  
    โดยใช้เงินในปี   ๒๕๖๒    จ านวน   ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  และเงิน 
    เหลือจ่ายในปี   ๒๕๖๑    อีก   ๓,๐๐๐,๐๐๐   บาท  รวมกันเป็น 
     ๖,๐๐๐,๐๐๐   บาทครับ 

 
นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ 

นายกเทศมนตรีฯ 

  
  - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกและผู้มีเกียรติ  เนื่องจากงบประมาณ 
    ที่จะใช้ด าเนินการก่อสร้างนี้วงเงินสูง  จะไปสร้างที่เดี่ยว  ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
    มันคงไม่ได้   เพราะว่าต้องใช้งบประมาณในงานอย่างอ่ืนๆ อีก   เนื่องด้วย     
    ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงมหาดไทย    เดียวนี้เขาให้ประมูล 
    ครั้งเดียวเลย  ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท   ต้องกันเงินไว้   ๓,๐๐๐,๐๐๐   บาท   
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      ไว้ก่อนแล้ว  ปีหนา้อีก  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท ถึงจะเป็น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
     จะได้จัดซื้อจัดจา้งครั้งเดียว   ระเบียบการจัดซื้อจัดจา้งนี้ยากมากครับ  
     กองช่างจะก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่  ต้องมีวิศวกรรับรองครับ การท างาน 
     ยุ่งยากข้ึนเยอะด้วย  ของ สตง. ก็ดี   หรือว่าด้วยระเบียบของการจัดซื้อ 
     จัดจ้างมนัเปลี่ยนใหม่หมด  ตรงนี้ค่อนข้างที่จะท างานยาก ขอเรียนให้ 
     ท่านสมาชิกได้รับทราบเทา่นี้ก่อนครับ 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

      - ขอเชิญคุณสุรศักดิ์  นันทจิตตานนท์ 

นายสุรศักดิ์  นนัทจิตตานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  - เรียนท่านประธานสภาและท่านนายกและผูบ้ริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
    ผมมีเร่ืองหารือครับ คือแพของเราที่หน้าวัดเกาะแก้ว    ตัวแรกที่ท่านผู้วา่ 
    เป็นคนสรา้งให้   มันรั่วตัวนอกทุ่น  ผมจะขอปรึกษาหารือกับท่านนายกว่า 
    เราจะท าอย่างไรจะซ่อมหรือจะท าใหม่ก่อนที่มันจะจมลงไป เพราะมีชาวบ้าน 
    บอกมาวันนีผ้มก็ไปดูมันเอียงไปซีกหนึ่งแล้ว 

นายสมภพ  รัตนไพบูลย ์
นายกเทศมนตรีฯ 

   - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก  ผมจะให้กองช่างไปตรวจก่อนว่าเรา 
     ซ่อมได้หรือเปล่า  ถ้าซ่อมไม่ได้ค่อยมาว่ากนัอีกทีและรวมถึงโครงการ 
     ระยะที่  ๑  เราไปส ารวจพร้อมกันให้หมด แม้กระทั้งที่วัดเกาะใหญ่และ 
     ที่ห้องน้ าด้วยแล้วเราค่อยเอาเข้าสภาคร้ังหนา้  แต่เวลาเราตรวจแล้วให้ 
     ท าหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เขามารีบด าเนินการ  ผมจะโทร 
     ไปคุยกับผู้รับเหมาให้รีบมาด าเนินการด้วยครับ 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

    - ขอเชิญคุณสราวุธ  อุทัยรัตนกิจ 

นายสราวุธ  อุทัยรัตนกิจ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

   - เรียนประธานสภาที่เคารพครับ  อยากจะฝากปลัดช่วยดูแลพนักงาน 
     ที่มาสายช่วยกวดขนัหน่อยอย่าให้ชาวบา้นเขานินทาเอา  ถ้ามีปัญหา 
     ขอให้ปลัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพราะวา่เสนอไปหลายหนแล้ว  
     ถ้าปลัดมาเช้าซื้อได้เลยนะครับ  เครื่องสแกนนิ้วมือ  เพื่อให้พนักงาน 
     เขามาตรงเวลาหน่อย เพราะว่าชาวบ้านเขานินทาแลว้มาบอกพวกผม 
     ไม่รู้ว่าจะวา่อย่างไร  ฝากด้วยนะครับ 

 
นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

   
 - ขอเชิญคุณเกษม   ยื้อเผ่าพันธ์ 

 
นายเกษม  เยื้อเผ่าพันธ ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  
   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผูบ้ริหารครับ 

มีชาวบ้านเดือดร้อนตอนนี้เขาก็ปล่อยน้ ามาเยอะตามคลองบางน้อยของเรา 
ก็ข้ึนมาเยอะ เรือนักท่องเที่ยวรู้สึกว่ามันวิง่แรงมาก  อยากให้ทางผูบ้ริหาร 

     ช่วยหาวิธี   หรือแจ้งกรมเจ้าท่าวา่จะท ายังไง 
 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  
   - ขอเชิญคุณณรงค์ศักดิ์   พรเจริญโรจน์ 
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นายณรงค์ศักดิ์  พรเจริญโรจน์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

  

  -  ผมนายณรงค์ศักดิ์  พรเจริญโรจน์ครับ  สมาชิกเทศบาลเขต  ๑   
     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและผู้บริหารทุกท่านครับและสมาชิก   
     เห็นบอกว่ามันมีการปรับปรุงเสียงตามสาย  ผมนั่งอยู่ที่บ้านไม่ได้ยินเสียง 
     ตามสายและบริเวณแถวนั้นก็ไม่ได้ยินเหมือนกันครับ 

 

นายเกษม  เยื้อเผ่าพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

   
   - ผมขอเสริมด้วยครับ เสียงตามสายมันก็นานแล้วแต่เมื่อไรจะท าซักที 
     มันติดขัดอะไรช่วยรีบหน่อย 

 

นายธงชัย  แสงบรรจง 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

    
   - ตอนนี้คนที่รับท ายังไม่สามารถท าข้อมูลใหม่รายงานมายังไม่หมดนี้ 
     พ่ึงจะรายงานมา ถ้าข้อมูลมาหมดแล้วก็ด าเนินการได้ 

     

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

   - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
   - ไม่มี 
   - ผมขอแจ้งนัดวันประชุมสภา  สมัยสามัญ   สมัยที่สาม  ครั้งที่สอง   
     ในวันที่  27   สิงหาคม  2561  เวลา  14.00   น.  โดยผมจะ 
     ไมท่ าหนังสือแจ้ง  เว้นแต่มีหนังสือเข้ามาใหม่ครับ 
   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน การประชุมวันนี้ 
     ได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้วขอขอบคุณสมาชิกสภา 
     คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ –ปิดประชุมครับ- 
                        

 
                                               ปิดประชุมเวลา   15.20   น.             
 

 
                                      (ลงชื่อ)      จิรกานต์ ปฐวีรตัน์ แท่นทรัพย์         ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (นางจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์)  
                                                    ปลัดเทศบาลต าบลกระดังงา 
                                              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกระดังง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


