
                                  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

                           สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่สอง  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 

                           วันจันทร์ที่   27   สิงหาคม   ๒๕61  เวลา  ๑4.๐๐  น. 

                                   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

                                            ********************** 

          ผู้มาประชุม 
       

 
๑   นายชัชวาลย ์   ศรีวงษา   ประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๒   นางสมบุญ     อารีพันธุ์   รองประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๓   นายณรงค์ศักดิ์      พรเจริญโรจน์  

 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๔   นายสุรศักดิ์   นันทจิตตานนท์ 

 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๕   นายสราวุธ   อุทัยรัตนกิจ 

 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๖   นายเกษม   ยื้อเผ่าพันธ์ 

 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๗   นายธวัชชัย   พิเสฏฐศลาศัย 

 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๘   นายสุพัตร   เอ่ียมอ าไพ 

 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๙   นายสมพงษ์   ศรีฤทธิเดช 

 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๑๐   นายปฐม   พันธุ์สมุทร 

 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๑๑   นางจิรกานต์   ปฐวีรัตน ์แท่นทรัพย์ 

 
  ปลัดเทศบาลต าบลกระดังงา/เลขานุการสภา 

          ผู้ไม่มาประชุม 
       

 
๑   นายประวิทย์   ลิมปนิลชาติ 

 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 

 

 
๒   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   นายนพพล   ยื้อเผ่าพันธ์ 

 
  ประธานชุมชน 7,8,9 ร่มไทรพัฒนา 

 

 
๖ 

  นางสาวลักษณ
พันธุ์   ยุทธ์ธนพิชิต 

 
  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 
๗   นายวรดร   ยวียส 

 
  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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๘.   นางรุ่งรักษ์   สุวรรณกิตติกุล 
 

  หัวหน้าส านักปลัด 
  ๙.   นางสาวเพ็ญนภา   วงค์ประเสริฐ 

 
  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   

 ๑๐.   นายสุรศักดิ์   วิจิตรโชต ิ
 

  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
 ๑๑.   จ่าโทภัคพศ   กล่ ากลิ่น 

 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 ๑๒.   นางสาวศิริวรณ   กลิ่นหอม 
 

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๑๓.   นายณัฎฐวีย ์   เขมจิราภรณ์ 
 

  นายช่างโยธาช านาญการ 
 ๑๔.   นายวิทยา   แสงสลับ 

 
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 ๑๕.   นายอานนท์   รักแคว้น 
 

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
  

                                         
-ข้อประชุม- 

 

  

    เริ่มประชุมเวลา  14.00  น 
 

 

นางจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์ 
ปลัดเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาฯ 
 
 

 
 

   - เมื่อที่ประชุมพร้อมกันแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล 
     ต าบลกระดังงา  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม 
      สภาเทศบาลต าบลกระดังงา   สมัยสามัญ   สมัยที่สาม  ครั้งที่สอง    
     ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61   ----ขอเรียนเชิญค่ะ----    

 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

   - สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
     วันนี้เป็นวันที่ได้ก าหนดประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา สมัยสามัญ   
     สมัยที่สาม   ครั้งที่สอง  ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕61    วันจันทร์ที่    27  
     สิงหาคม  2561  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการ 
     ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้.- 

 
 

   
 

     ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ  
     

   - ด้วยได้รับญัตติ เรื่อง รับมอบสิ่งปลูกสร้างโครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ 
     ชุมชนบางน้อย  อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  ระยะที่  1   
     งบประมาณในการก่อสร้าง  เป็นเงิน   71,047,332.97.- บาท   
     (//เจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์//) 
     สืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว ตามท่ีสมาชิกได้ลงมติให้เลื่อนการรับมอบ 
     มาเป็นครั้งนี้ครับ   
 

   - ซึ่งรายละเอียดจะน าเสนอในระเบียบวาระต่อไปครับ       
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นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา 
     เทศบาลต าบลกระดังงา  สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม ครั้งที่หนึ่ง ประจ าปี   
     พ.ศ. 2561 เม่ือวันที ่ 15  สิงหาคม  2561 
 

   - คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  
     สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง  ประจ าปี  พ.ศ. 2561  ในคราวประชุม 
     เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2561  แล้ว  คณะกรรมการได้ตรวจรายงาน 
     การประชุมแล้ว ณ  วันที่  22  สิงหาคม  2561  จึงได้รายงานผลการ 
     ประชุมสภาเทศบาลฯ  มาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลกระดังงาพิจารณา 
     รับรองต่อไป 
 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

   - ผมขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า สมาชิกสภาท่านใดให้การรับรองรายงาน 
     การประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง   
     เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2561    - โปรดยกมือขึ้นครับ- 
 

  - ขอเลขานุการสภาฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การรับรองด้วยครับ   
 

  มติที่ประชุมฯ                   - สมาชิกสภาเทศบาลฯให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
    สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่หนึ่ง  เมื่อวันที่  15 สิงหาคม  2561                                           
                                                        จ านวน    9     เสียง 
  - งดออกเสียง                                      จ านวน    1     เสียง 
  - ไม่มาประชุม                                     จ านวน    2    เสียง 
 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ     
                                        รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
                                        วาระท่ี  ๒  (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่  ๓   
                                        (ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ) 
 
       -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบด้วยครับ 
 

นางจิรกานต์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์ 
ปลัดเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาฯ 
 

  เรียน   ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาทุกท่าน 
  

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
   ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ที่แก้ไขเพ่ิมเติ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 

           ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะ 
   การขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย   และต้องมี 
   จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติค าแปรญัตติ 
   ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภา  คณะกรรมการแปรญัตติภาย 
   ในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
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           ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่   หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  
    หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้ 
    รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่น 
    เป็นผู้แปรญัตติ 
           ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน 
    อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
           (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้เงินต้นเงินกู้ 
           (2 )รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
           ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  
    ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
          ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ 
    ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม   พร้อมทั้ง 
    รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น     รายงานนั้น 
    อย่างน้อยจะต้องระบุว่า    ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือ 
    ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย 
    การแปรญัตตินั้นเป็นการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  
    ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย      และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง 
    รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุม 
    พิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
           ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง     
    ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
           ข้อ 110  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น  ลงมติรับหลักการ  และส่ง 
    ให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ   
    พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไข 
    เพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น     
          รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข 
    เพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการนั้น 
    เป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการ 
    สงวนค าแปรญัตติด้วย 
 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  - ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ 

 
ที่ประชุม 

  
 - รับทราบ 
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นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามท่ีประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการ ในวาระที่ 1  แห่งร่างเทศบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไปแล้ว เมื่อคราวประชุม   
  สภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งทีห่นึ่ง  ประจ าปี พ.ศ. 2561   เมื่อวันที่  15 
  สิงหาคม 2561  และการพิจารณาในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุม 
  ได้มีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3 ท่าน  นั้น 
     -  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการพิจารณา 
   แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
   ให้สภาเทศบาลต าบลกระดังงาได้รับทราบครับ 
    -  ขอเชิญ – คุณสุพัตร   เอ่ียมอ าไพ ครับ    
 
 

นายสุพัตร  เอ่ียมอ าไพ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ประธานกรรมการแปรญัตติ 

     เรียน    ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
 

    - กระผม นายสุพัตร  เอ่ียมอ าไพ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62   
     ขอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62   ดังนี้ครับ 

 
                                 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
               ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
                                       เมื่อวันที่   22   สิงหาคม   ๒๕61   
                                ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 
                                             ********************** 
 

               ตามท่ีสภาเทศบาล  ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา  สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ครั้งทีห่นึ่ง   ประจ าปี    พ.ศ. ๒๕61    ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. 2561   ในวาระท่ีหนึ่ง   เมื่อวันที่  ๑5  สิงหาคม  ๒๕61   แล้วนัน้  และก าหนดระยะ 
เวลาในการแปรญัตติ  5  วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑6 – 20  สิงหาคม  ๒๕60  ตั้งแต่เวลา  ๐9.00 – 15.0๐  น.  
 

               คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ประกอบด้วย 
                1. นายสุพัตร      เอ่ียมอ าไพ         เป็นประธานกรรมการ    

                2. นายสราวธุ     อุทัยรัตนกิจ        เป็นกรรมการ   
                3. นายสมพงษ์    ศรีฤทธิเดช         เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ไดด้ าเนินการตรวจร่างเทศบัญญัติและร่วมกันพิจารณาแปรญัตติ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าระหว่างวันที่ ๑6–20  สิงหาคม ๒๕61  ตั้งแต่เวลา  ๐9.00 – ๑5.0๐  น.  
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลมาแสดงขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  จึงขอ 
แจ้งผลการประชุมของคณะกรรมการ  สรุปได้ดังนี้. 
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                  ข้อ  ๑  ชื่อเทศบัญญัติ  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดขอแปรญัตติ  ไม่มีผู้ใดข้อแก้ไข ควรให้ 
คงไว้ตามร่างเดิม 
                  ข้อ  ๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗   ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ   ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข  ควรให้คงไว้ตามร่างเดิม 
คณะกรรมการได้ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 ดังกล่าวแล้ว  
เห็นว่าประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่าย  ได้ด าเนินการจัดท าไว้ถูกต้องแล้ว ตามระเบียบวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓   
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องจึงมีมติไม่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด  ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ 
 

                คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์    ให้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้  ส่งคืน 
เสนอประธานสภาเทศบาลต าบลกระดังงา   เพ่ือเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลในวาระที่  2  และวาระที ่ 3  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

                                (ลงชื่อ)       สุพัตร   เอี่ยมอ าไพ  ประธานกรรมการ 
                                            (นายสุพัตร    เอี่ยมอ าไพ) 
 

   (ลงชื่อ)     สราวุธ   อุทัยรัตกิจ   กรรมการ     (ลงชื่อ)        สมพงษ์  ศรีฤทธิเดช   กรรมการ/เลขานุการ 
           (นายสราวธุ   อุทัยรัตนกิจ)                          (นายสมพงษ์   ศรีฤทธิเดช) 

 

นายขัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

  - ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้รายงานผลการประชุมการพิจารณา 
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62   
    ให้ทีป่ระชุมสภารับทราบแล้วนั้น  ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล 
    ท่านใดมายื่นขอแปรญัตติ   ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข   ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุก 
    ประการ  จึงขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า   สมาชิกสภาฯ ท่านใด   
    เห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมไว้  (ผ่านวาระท่ีสอง)   (ข้ันแปรญัตติ)   
  

                            - ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ-    
    

 

มติที่ประชุมฯ 
 

  - สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมไว้ 
    (ผ่านวาระท่ีสอง)    (ข้ันแปรญัตติ)          จ านวน    9   เสียง 
  - งดออกเสียง                                     จ านวน   1   เสียง 
  - ไม่มาประชุม                                    จ านวน    2  เสียง 
 

นายขัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
    งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62    ในวาระท่ีสาม   (ขั้นลงมติ) 
 

  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62   
  

            ----------ขอให้ยกมือขึ้นครับ---------- 
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มติที่ประชุมฯ   - สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบ ในวาระท่ีสาม (ข้ันลงมติ) 

    ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
    พ.ศ. ๒๕62                                    จ านวน    9   เสียง                                                
  - งดออกเสียง                                    จ านวน    1   เสียง 
  - ไม่มาประชุม                                    จ านวน    2   เสียง 

 
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 าบลกระดังงา  
            

 

                   กระผม 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 าบลกระดงังา    ได้พิจารณาสั่งการให้กองช่างไปด าเนินการส ารวจทรัพย์สิน  
ตามบัญชีครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง    โดยให้กองช่างประสานงานกับกองคลัง    
งานพัสดุและทรัพย์สิน  ในการส ารวจรายการรับมอบสิ่งปลูกสร้างโครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะชุมชนบางน้อย   
อ าเภอบางคนที   จังหวัดสมุทรสงคราม   ระยะที่   1    งบประมาณในการก่อสร้าง   เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 
71,047,332.97.-  บาท  (-//เจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์//-)  
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กองช่างได้ด าเนินการส ารวจรายการรับมอบสิ่งปลูกสร้างโครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะชุมชนบางน้อย  และ 
ได้รายงานผลตามบันทึกข้อความ ฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561  แล้ว  ดังนั้น  เมื่อรับมอบแล้วจักต้อง 
มีภาระผูกพันด้านค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  เพ่ือปฎิบัติตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง   
และบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ. 2560   ก าหนดไว้ว่า  ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี    ว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549    
และบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ ข้อบัญญัติ  ข้อก าหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการ 
พัสดุ  พ.ศ. 2535 หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  
แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
ของรัฐ  ยังใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ 
ประกาศในเรื่องนั้นๆ  ตามพระบัญญัตินี้ใช้บังคับ การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ   
ตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล ที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535   (และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม ฉบับที ่9 พ.ศ. 2553)  ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือ 
ภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ 
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 

                  ดังนั้น  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาน าเสนอญัตตินี้เข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 
เพ่ือพิจารณาขอรับความเห็นชอบตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป  (รายละเอียดแนบท้าย) 
 

 

นายชัชวาลย์    ศรีวงษา 

ประธานสภาฯ 

 

  - ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาได้ทราบแล้วนั้น 
    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะให้ชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่    
  - ไม่มี 

   - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะให้ชี้แจงเพ่ิมเติม  ผมขอมติในท่ีประชุม 
    สภาแห่งนี้ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดให้ความเห็นชอบรับมอบสิ่งปลูกสร้าง 
    โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะชุมชนบางน้อย   อ าเภอบางคนที  จังหวัด 
    สมุทรสงคราม  ระยะที่   1   งบประมาณในการก่อสร้าง    เป็นเงิน     
    71,047,332.97.-  บาท  (//เจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อย 
    สามสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์//)   ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง     
    -----ขอให้ยกมือขึ้น------   
 

  - ขอเลขานุการสภาฯ ช่วยนบัจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การรับรองด้วยครับ   
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มติที่ประชุมฯ 

 
  -  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบรับมอบสิ่งปลูกสร้างโครงการพัฒนา 
     พ้ืนทีเ่ฉพาะชุมชนบางน้อย  อ าเภอบางคนที   จังหวัดสมุทรสงคราม   
     ระยะที่ 1 งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน  71,047,332.97.- บาท   
     (//เจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์//)    
                                                         จ านวน    9   เสียง 
  -  งดออกเสียง                                      จ านวน    1   เสียง 
  -  ไม่มาประชุม                                     จ านวน    2   เสียง 
 

นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

     ระเบียบวาระที่   5   เรื่อง   อ่ืน  ๆ   
 

    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับกิจการ 
      ของเทศบาลหรือไม่    
     -ขอเชิญ- คุณเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์ ครับ 
   

นายเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

   - เรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้บริหาร 
     กระผมนายเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์ สมาชิกเทศบาล ผมขอถาม คราวที่แล้ว 
     เรื่องเรือวิ่งแรงในคลองเรา ผู้บริหารติดต่อกับกรมเจ้าท่าหรือยังครับ 
     เพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนฝากถามมา  ผมจะได้ไปตอบชุมชนถูก  
     ชว่ยตอบหน่อยครับ 

 
นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ 

   นายกเทศมนตรีต าบลกระดังงา 

  - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก  เรื่องของเรือที่วิ่งกันแรง  เป็นสิ่งที ่
    คนตลาดน้ าบางน้อยรู้สึกมีความอึดอัดใจเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่ก าลังด าเนิน 
    การคือการประชุมกับอ าเภอได้คุยกันไว้ว่า  จะเอาเรือของกรมเจ้าท่า 
    มาจอด  ที่แล้วจะด าเนินการตรวจ เพราะคนขับเรือต้องมีใบอนุญาต  
    เดียวเขาจะด าเนินการ ตอนนี้เราก าลังอบรมอยู่ทั้งนายอ าเภอและปลัด  
    และตรงท่ีเช่าบ้านผมอยู่จะด าเนินการ ตรงนี้มีความชัดเจนเพิ่มข้ึนเยอะ 
    และตรงนั้นจะเป็นศูนย์หลายๆข้อ ที่เราจะท าหลายๆอย่าง ตรงนี้ก็ขอ 
    เรียนสมาชิกให้รับทราบไว้ก่อนครับ   

 
นายเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

  
  - ชาวบ้านฝากถามมาอีกเรื่องๆ เวลาเก็บขยะนี้ใช่เก็บวันเว้นวันหรือเปล่า 
    หรืออย่างไรช่วยตอบด้วยครับ เพราะว่าชาวบ้านเขาฝากถามมาเห็นว่า 
    ขยะมันเยอะครับ 

 
จ.ท.ภัคพศ  กล่ ากลิ่น 

หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

     
  - สวัสดีท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กรณีการเก็บขยะ 
    คือเก็บทุกวันยกเว้นวันพุธกับวันอาทิตย์ที่พนักงานหยุดคือเก็บทุกจุดครับ  
    ถ้ามีจุดไหนที่ไม่เก็บมา   ถ้าร้องมาผมจะด าเนินการให้หมดส่วนมาก 

 



                                                       -10- 
 

 

 

 
นายเกษม  ยื้อเผ่าพันธ์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
  - คือชาวบ้านเขาร้องมาว่าไม่เก็บ ที่บอกมาว่า วันเว้นวันยังไงช่วยตรวจสอบ 
    ให้พนักงานช่วยเก็บให้ตามที่บอกด้วยนะครับ 

 
นายนพพล  ยื้อเผ่าพันธุ์ 

    ปธ.ชุมชน 7,8,9 ร่มไทรพัฒนา 

 
  - ซอยวัดไทรตรงบ้านผู้ใหญ่ตี๋กับซอยข้างหน้า  ถ้าเก็บซอยนี้แต่ซอยหน้า 
    ไม่เก็บ แต่ถ้าเก็บซอยนั้นซอยนี้ไม่เก็บนี้ชาวบ้านเขาร้องเรียนมากับผม 
    ชาวบ้านเขาฝากให้ผมมาถาม 

 
จ.ท.ภัคพศ  กล่ ากลิ่น 

หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
  - ตรงนั้นเดียวผมรับด าเนินการให้ครับ 

 
นายชัชวาลย์  ศรีวงษา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

   
  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
  - ไม่มี 
  - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆแล้ว การประชุม 
    สภาในวันนี้ ได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา 
    คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ     
    -ผมขอปิดประชุมครับ- 
 

 

 

                                          ปิดประชุมเวลา    14.50    น. 
 

 
 
                                 (ลงชื่อ)     จิรกานต์  ปฐวีรัตน ์แท่นทรัพย์     ผู้จดรายงานการประชุม 
                                           (นางจิรกานต ์ ปฐวีรัตน์ แท่นทรัพย์) 
                                              ปลัดเทศบาลต าบลกระดังงา 
                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกระดังงา 


