๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ผูม้ าประชุม
1. นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
2. นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ
3. นายนพดล
โกกุล
4. นายสมเจตน์ แดงสีหยุน่
5. นางสุรวี รรณ ยิม้ ย่อง
6. นายชินพงษ์ วรศรีวศิ าล
7. นายศรายุทธ เสาร์แสง
8. นายพงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล
9. นายพงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช
10. นางฐานิตา
สินพูล
11. นายธนกร
ตันติไพจิตร
12. นายเกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว
13. นายประยงค์ ตะเพียนทอง
14. นายประวิทย์ ศรีจนั ทร์อ่อน
15. นางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล
16. นายพิรณ
ุ
อินทรักษ์
17. นายไพบูลย์ ภมรพล
18. นางอรนุช
บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์

ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายนันท์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง (ลาป่ วย)

เอีย่ มสอาด

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายวิโรจน์
คณูวฒ
ั นา
2. นายประเจตน์ เสร็จกิจดี
3. นางสาวรัชช์นันท์ ชื่นสุขอุรากุล
4. นายภาณุ
มิตรสันติสุข
5. นายสุนทร
ฮกฮัว้
6. นายสราวุฒ ิ ประยูรวงศ์

นายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
เจ้าหน้าทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
เจ้าหน้าทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง

ผูเ้ ข้ารับฟังการประชุม หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ผูจ้ ดั การสถานธนานุบาล
และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
เริ่ มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

๒
นางอรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
คณะผูบ้ ริหาร
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
วันนี้เป็ นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่
๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว
ขอเรียนเชิญนายยอดชาย
พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง จุดเทียน-ธูป
บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖1 ตามระเบียบวาระต่อไป
(ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย)

นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติและคณะผูบ้ ริหารเทศบาลทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล
วันนี้เป็ นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่
๑ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๑เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมาครบองค์ประชุมแล้ว
กระผมขอเปิ ดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราเรื่องที่ ๑วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลลาป่ วย๑ คน คือนายนันท์ เอีย่ มสอาด
ประธานสภาเทศบาล
เรื่องที่ ๒รายงานเรือ่ งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔) เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓)
เรื่องที่ ๓ รายงานเรือ่ งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔) แก้ไข (ฉบับที่ ๑) ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้มหี นังสือ ที่ สพ
๕๖๑๐๗/๑๑๗๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และหนังสือ ที่ สพ
๕๒๑๐๗/๑๒๙๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
แจ้งว่าเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) และแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ แก้ไข (ฉบับที่ ๑)
กระผมจึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องทุกท่านได้ทราบ
และฝ่ ายเลขานุการได้จดั ส่งแผนทัง้ สองฉบับให้ทุกท่านด้วยแล้ว
ทีป่ ระชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕6๑เมือ่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕6๑
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาหน้าทีใ่ นการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล
การประชุมแล้ว
และฝ่ ายเลขานุการสภาเทศบาลได้จดั ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล

๓

ทีป่ ระชุม

ทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนัน้
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ทจ่ี ะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
เมือ่ ไม่มกี ระผมขอมติทป่ี ระชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานก
ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ประจาปี พ.ศ.
๒๕6๑เมือ่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑โปรดยกมือ(ยกมือ ๑๖ เสียง)
มีมติรบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องสมัยสามัญสมัยที่
๒ประจาปี พ.ศ. ๒๕6๑ เมือ่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ด้วยการยกมือ ๑๖
เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓
กระทู้ถาม
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
กระทูถ้ ามทัวไปและกระทู
่
ถ้ ามด่วนไม่มหี นังสือถึงสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อ
ง
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่ นตัง้ ขึ้นเพื่อพิ จารณาเสร็จแล้ว
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา(ไม่ม)ี
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
เรื่องที่ ๑ ญัตติ เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระที่ ๑ ขัน้ รับหลักการ)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรป
กครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
ข้อ 23
กาหนดให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ต่อสภาท้องถิน่ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม นัน้
คณะผูบ้ ริหารของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ต่อสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยมีหลักการและแนวนโยบายการดาเนินงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ.

๔
2562ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ทีเ่ สนอมาดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไปในปี
่
งบประมาณพ.ศ. 2561 ณ วันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 191,153,570.10 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 111,214,402.55 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 50,310,510.88 บาท
1.1.4 รายการทีไ่ ด้กนั เงินไว้แบบก่อหนี้ผกู พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย–ไม่ม-ี
1.1.5 รายการทีไ่ ด้กนั เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผกู พัน จานวน 10 โครงการ
รวม 7,658,500 บาท
1.2 เงินกูค้ งค้าง –ไม่ม-ี
2. การบริ หารงบประมาณ ในปี งบประมาณ 2561 ณ วันที่ 6 สิ งหาคม
พ.ศ. 2561
(1) รายรับจริง จานวน 171,480,986.41 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร จานวน 4,267,855.84 บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จานวน 1,256,530 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ จานวน ๓,๕๑๒,๖๔๒.๑๘ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ –ไม่ม-ี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน ๘๘,๑๐๔.๓๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
หมวดภาษีจดั สรร จานวน ๖๙,๔๓๒,๓๕๕.๐๙ บาท
หมวดเงินอุดหนุ นทัวไป
่ จานวน ๙๒,๙๐๘,๔๙๙ บาท
(๒) เงินอุดหนุนทีร่ ฐั บาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จานวน ๑๕,๙๔๙,๔๖๐.๗๘
บาท
(๓) รายจ่ายจริง จานวน ๑๒๖,๙๗๖,๑๒๙.๖๗ บาทประกอบด้วย
งบกลาง จานวน 22,061,734.70 บาท
งบบุคลากร จานวน 67,424,626.43 บาท
งบดาเนินงาน จานวน 34,766,639.74 บาท
งบลงทุน จานวน 2,623,128.80 บาท
งบรายจ่ายอื่น –ไม่ม-ี
งบเงินอุดหนุ น จานวน 100,000.00 บาท
(4) รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ ฐั บาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์
จานวน 15,693,150.39 บาท
(5) รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินสะสม –ไม่ม-ี
(6) รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม –ไม่ม-ี
งบเฉพาะการ

๕
กิ จการสถานธนานุบาลปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม
2561
รายรับจริง จานวน 8,722,832.69 บาท
รายจ่ายจริง จานวน 4,147,266.03 บาท
กาไรสะสม –ไม่ม-ี
เงินสะสม –ไม่ม-ี
ทุนสารองเงินสะสม -ไม่ม-ี
กู้เงิ นจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ
ธนาคาร ธ.ก.ส. จานวน 50,000,000 บาท
ใช้ไป จานวน 42,000,000 บาท
ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) จานวน 20,000,000 บาท
ใช้ไป จานวน 0.00 บาท
ธนาคารออมสินจานวน10,000,000 บาท
ใช้ไปจานวน 7,662,779.75 บาท
ยืมเงิ นสะสมจากเทศบาล–ไม่ม-ี
เงิ นฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)ประเภทออมทรัพย์จานวน50,686.30บาท
ธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ จานวน 787.26บาท
ธนาคารออมสินประเภทออมทรัพย์จานวน 743.94 บาท
ธนาคารกรุงไทย ประเภท (O/D)จานวน1,416.62 บาท
ธนาคารออมสิน ประเภท (O/D)จานวน 7,662,779.75บาท
ทรัพย์รบั จานาจานวน76,271,300บาท
กิ จการประปาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561
รายรับจริง จานวน 10,744,131.52บาท
รายจ่ายจริง จานวน 10,608,825.75 บาท
กาไรสะสม–ไม่ม-ี
เงินสะสม จานวน 442,322.49 บาท
ทุนสารองเงินสะสม จานวน 147,440.83บาท
กูเ้ งินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ–ไม่ม-ี
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล-ไม่ม-ี
เงินฝากธนาคารจานวน3,711,791.96บาท

หลักการ

๖
1. ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 แยกเป็ น
1.1 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป
่ 185,821,100 บาท
1.2 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
17,106,000 บาท
1.3 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
13,906,000 บาท
รวมประมาณการรายรับทัง้ สิ้ น216,833,100 บาท
2. ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้
(1)งบประมาณรายจ่ายทัวไปด้
่ านบริหารงานทัวไปแผนงานบริ
่
หารงานทัวไป
่
จานวน 24,973,300 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน6,675,400 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานการศึกษา จานวน 84,671,160 บาท
แผนงานสาธารณสุขจานวน 8,645,700 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์จานวน 1,032,840 บาท
แผนงานเคหะและชุมชนจานวน 29,432,570 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จานวน 400,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จานวน 2,140,000 บาท
ด้านการดาเนินงานอื่นแผนงานงบกลาง จานวน 27,850,100 บาท
รวมงบประมาณรายจ่ายทัวไปจ
่ านวน 185,821,070บาท
(๒)งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์
จานวน 26,796,500 บาท
รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจานวน 26,796,500 บาท
รวมงบประมาณรายจ่ายทัง้ สิน้ จานวน 212,617,570 บาท
เหตุผล
เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเป็ นไปตามนโยบายของ
คณะผูบ้ ริหารทีไ่ ด้วางไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.2562
จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2562
เพื่อให้สมาชิก สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปจึ
งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในว
าระที่ ๑ ขัน้ รับหลักการ ร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย

๗

มติทป่ี ระชุม

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ
โปรดยกมือ(ยกมือ ๑๖ เสียง)
มีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขัน้ รับหลักการ ร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง)

นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราต่อไปเป็ นการพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล
และกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
และระยะเวลาการพิจารณาคาแปรญัตติ
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชีแ้ จงระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
นางอรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่
เลขานุการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ
๑๐๕กาหนดว่าภายใต้ขอ้ บังคับ ๑๐๓ และ ๑๐๔
สภาท้องถิน่ มีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือบุคคลทีไ่ ม่ได้เป็ นสมาชิกส
ภาท้องถิน่ เป็ นคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ชุดต่างๆตามความจาเป็ นแก่กจิ การ
ในหน้าทีข่ องสภาท้องถิน่
ในกรณีน้เี ป็ นการแต่งตัง้ คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัติ
สาหรับวิธกี ารเสนอชื่อให้ดาเนินการตามข้อ ๑๐๗ ซึง่ กาหนดว่า
วิธเี ลือกคณะกรรมการสภาท้องถิน่
ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือบุ
คคลทีไ่ ม่ได้เป็ นสมาชิกสภาท้องถิน่ แล้วแต่กรณี
ในกรณีทส่ี มาชิกสภาเสนอชื่อต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน
ส่วนกรณีทผ่ี บู้ ริหารท้องถิน่ เสนอไม่ตอ้ งมีผรู้ บั รองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดย
ไม่จากัดจานวน
เว้นแต่ทป่ี ระชุมมีมติเป็ นอย่างอื่นและให้นาวิธกี ารเลือกตามข้อ
๑๒มาบังคับใช้โดยอนุโลม และระเบียบ ข้อ ๔๕ วรรคสาม
กาหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ไ
ด้ และในการพิจารณาวาระทีส่ อง
ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายีส่ บิ สีช่ วโมงนั
ั่
บแต่สภา
ท้องถิน่ มีมติรบั หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณนัน้
น า ย ย อ ด ช า ย พ ง ษ์ พั น ธุ์ จั น ท ร า เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า เ ท ศ บ า ล ไ ด้ ชี้ แ จ ง ร ะ เ บี ย บ แ ล้ ว
กระผมจึงขอปรึกษาทีป่ ระชุม
ประธานสภาเทศบาล
สภาเทศบาลแห่งนี้ว่าจะแต่งตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลเป็ นคณะกรรมการแปรญั
ตติ
ร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
จานวนกีค่ น

๘
และกาหนดเวลาในการรับคาแปรญัตติและการพิจารณาคาแปรญัตติและตรว
จร่างเทศบัญญัตขิ อเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
นายพิรณ
ุ อินทรักษ์
ขอเสนอให้แต่งตัง้ คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่า
ย
สมาชิกสภาเทศบาล

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 7 ท่าน
และกาหนดเวลารับคาแปรญัตติเป็ นเวลา 4 วัน ในวันที่ 15-16-17 และ20
สิงหาคม 2561 ตัง้ แต่เวลา 08.30-16.30 น.
และพิจารณาคาแปรญัตติพร้อมทัง้ ตรวจร่างเทศบัญญัตเิ ป็ นเวลา 2 วัน
ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 รวมทัง้ สิน้ 6
วันโดยใช้หอ้ งประชุมสภาแห่งนี้เป็ นทีร่ บั คาแปรญัตติและดาเนินการพิจารณา
และตรวจร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราขอผูร้ บั รอง (นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ ,นายนพดล โกกุล ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็ นอย่างอื่นหรือไม่
เมือ่ ไม่มกี ระผมขอมติทป่ี ระชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นช
อบให้แต่งตัง้ คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 7 ท่าน
และกาหนดเวลารับคาแปรญัตติเป็ นเวลา 4 วัน ในวันที่ 15,16,17 และ 20
สิงหาคม 2561 ตัง้ แต่เวลา 08.30-16.30 น.
และพิจารณาคาแปรญัตติพร้อมทัง้ ตรวจร่างเทศบัญญัตเิ ป็ นเวลา 2 วัน
ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 รวมทัง้ สิน้ 6 วัน
โดยใช้หอ้ งประชุมสภาแห่งนี้เป็ นทีร่ บั คาแปรญัตติและดาเนินการพิจารณาแล
ะตรวจร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณตามทีน่ ายพิรณ
ุ อินทรักษ์ เสนอ
โปรดยกมือ(ยกมือ ๑๖ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติเห็นชอบ(ด้วยการยกมือ ๑๖ เสียง)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
ต่อไปเป็ นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัตงิ บประมาณรา
ยจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
นายชินพงษ์วรศรีวศิ าล ขอเสนอนางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูลเป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ขอผูร้ บั รอง (นายสมเจตน์ แดงสีหยุน่ ,นางสุรวี รรณ ยิม้ ย่อง ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออื่นเป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่
1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มถี อื ว่านางสาววัญญ์ชสิ า
แดงลมูลได้รบั เลือกให้เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
นายธนกร ตันติไพจิตร ขอเสนอนางสุรวี รรณ ยิม้ ย่องเป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ขอผูร้ บั รอง (นายสมเจตน์ แดงสีหยุน่ ,นางฐานิตา สินพูล ยกมือรับรอง)

๙
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออื่นเป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่
๒ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มถี อื ว่านางสุรวี รรณ
ยิม้ ย่องได้รบั เลือกให้เป็ นคณะกรรมการ แปรญัตติ คนที่ ๒
นายพงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล ขอเสนอนายชินพงษ์วรศรีวศิ าลเป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราขอผูร้ บั รอง (นายศรายุทธ เสาร์แสง,นายพงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช
ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออื่นเป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่
๓ อีกหรือไม่
ถ้าไม่มถี อื ว่านายชินพงษ์วรศรีวศิ าลได้รบั เลือกให้เป็ นคณะกรรมการแปรญัต
ติ คนที่ ๓
นางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล ขอเสนอนายธนกร ตันติไพจิตร เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราขอผูร้ บั รอง (นายพงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล,นายเกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว
ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออื่นเป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่
๔ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มถี อื ว่านายธนกร
ตันติไพจิตรได้รบั เลือกให้เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔
นายประยงค์ ตะเพียนทอง ขอเสนอนายไพบูลย์ ภมรพล เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราขอผูร้ บั รอง (นายพิรุณ อินทรักษ์,นายประวิทย์ ศรีจนั ทร์อ่อน ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออื่นเป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่
๕ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มถี อื ว่านายไพบูลย์
ภมรพลได้รบั เลือกให้เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕
นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ ขอเสนอนางฐานิตา สินพูล เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราขอผูร้ บั รอง (นางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล,นายไพบูลย์ ภมรพล ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออื่นเป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่
๖ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มถี อื ว่านางฐานิตา
สินพูลได้รบั เลือกให้เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖
นายเกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว ขอเสนอนายสมเจตน์ แดงสีหยุน่ เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราขอผูร้ บั รอง (นายประยงค์ ตะเพียนทอง,นายชินพงษ์วรศรีวศิ าล
ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออื่นเป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่
๗ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มถี อื ว่านายสมเจตน์
แดงสีหยุน่ ได้รบั เลือกให้เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗

๑๐
มติทป่ี ระชุม
มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจา
ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน ๗ คน คือ
๑. นางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล
๒. นางสุรวี รรณ ยิม้ ย่อง
๓. นายชินพงษ์วรศรีวศิ าล
๔. นายธนกร ตันติไพจิตร
๕. นายไพบูลย์ ภมรพล
๖. นางฐานิตา สินพูล
๗. นายสมเจตน์ แดงสีหยุ่น
นายยอดชาย
พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครบจานวน ๗
คนแล้วดังนัน้ จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติรบั คาแปรญัตติในวันที่
15,16,17 และ 20 สิงหาคม 2561 ตัง้ แต่เวลา 08.30-16.30 น.
และพิจารณาคาแปรญัตติพร้อมทัง้ ตรวจร่างเทศบัญญัตเิ ป็ นเวลา 2 วัน
ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2561
และให้ส่งรายงานผลการแปรญัตติต่อประธานสภาเทศบาล
เพื่อดาเนินการต่อไปเนื่องจากเรือ่ งการจัดทางบประมาณในครัง้ นี้ถอื เป็ นเรือ่ ง
สาคัญในการบริหารงานของเทศบาล
จึงขอนัดวันประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ 2 ประจาปี พ.ศ.
๒๕61 ในวันที่ 29 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑4.๐๐ น.
เพื่อดาเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประม
าณ พ.ศ. ๒๕62 ในวาระที่ ๒ ขัน้ แปรญัตติ และวาระที่ ๓
ขัน้ เห็นชอบให้ตราเป็ น เทศบัญญัติ
ซึง่ ฝ่ ายเลขานุการจะทาหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครัง้ หนึ่ง
เรื่องที่
๒ญัตติ ขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิ กสภาเทศบาลเป็ นคณะกรรมการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่ น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
ตามทีเ่ ทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง ได้เข้าร่วมโครงการระบบหลักประกันสุขภาพ

๑๑
แห่งชาติ
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถา
นบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ ที่
โดยเน้นเรือ่ งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
และการรักษาพยาบาลระดับ ปฐมภูมเิ ชิงรุกทีจ่ าเป็ นต่อสุขภาพ
และการดารงชีวติ เพื่อให้กลุม่ แม่และเด็ก
กลุ่มผูส้ งู อายุ
กลุ่มคนพิการ กลุ่ม ผูป้ ระกอบอาชีพทีม่ คี วามเสีย่ ง
และกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทัวถึ
่ ง และมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม
ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่
หลักการ
ขอให้สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
จานวน 2 ท่าน
เป็ นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
เพื่อทดแทนคนเดิมซึง่ จะครบวาระในสิน้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อให้พร้อมปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
เหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง
การกาหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินงานและบริหารจัดการกอ
งทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2557 ข้อ 8 (3) ความว่า ให้สมาชิกสภาเทศบาลจานวน 2 ท่าน
ทีส่ ภามอบหมาย
เป็ นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ และ
ข้อ 9 ความว่า ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนทีม่ าจากการคัดเลือก
มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 4 ปี
ดังนัน้
เพื่อปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรือ่ ง
การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินงา
นและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่
พ.ศ.2557ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
เพื่อพิจารณาคัดเลือกและมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 2

๑๒
ท่านเป็ นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง เพื่อให้พร้อมปฏิบตั หิ น้าที่
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูท้ เ่ี ห็นสมควรให้เป็ นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องจานวน ๒
คน
นางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล ขอเสนอชื่อนางฐานิตา
สินพูลเป็ นคณะกรรมการกองทุ น หลัก ประกัน สุ ข ภาพ
สมาชิกสภาเทศบาล
ในระดับ ท้อ งถิ่น คนที่ 1
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราขอผูร้ บั รอง (นายเกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว,นายประยงค์ ตะเพียนทอง
ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอผูอ้ ่นื อีกหรือไม่ เมื่อไม่มถี อื ว่า
สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้เลือกให้นางฐานิตา สินพูล
เป็ นคณะกรรมการกองทุ น หลัก ประกัน สุ ข ภาพในระดับ ท้อ งถิ่น คนที่ 1
นายชินพงษ์วรศรีวศิ าล ขอเสนอชื่อนายสมเจตน์ แดงสีหยุน่
เป็ นคณะกรรมการกองทุ น หลัก ประกัน
สมาชิกสภาเทศบาล
สุ ข ภาพในระดับ ท้อ งถิ่น คนที่ ๒
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราขอผูร้ บั รอง (นายนพดล โกกุล,นายศรายุทธ เสาร์แสง ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอผูอ้ ่นื อีกหรือไม่
เมือ่ ไม่มถี อื ว่าสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้เลือกให้นายสมเจตน์ แดงสีหยุ่น
เป็ นคณะกรรมการกองทุ น หลัก ประกัน สุ ข ภาพในระดับ ท้อ งถิ่น คนที่ ๒
มติทป่ี ระชุม
มีมติเลือกให้นางฐานิตา สินพูล และนายสมเจตน์ แดงสีหยุน่
เป็ นคณะกรรมการกองทุ น หลัก ประกัน สุ ข ภาพในระดับ ท้อ งถิ่น
เรื่องที่ ๓ญัตติ ขอความเห็นชอบให้รบั รองสิ่ งปลูกสร้างล่วงลา้ ลาน้า
(กองช่าง)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
ด้วยสานักเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาสุพรรณบุร ี ได้มหี นังสือขอความอนุเคราะห์ให้
ตรวจสอบและรับรองสิง่ ปลูกสร้างล่วงล้าลาแม่น้ า
ในเขตพืน้ ทีต่ าบลสองพีน่ ้อง อาเภอสองพีน่ ้อง จังหวัดสุพรรณบุร ี
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามประกาศกระทรวงคมน
าคม เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการแจ้ง
และการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ อื่นใดล่วงล้าลาแม่น้า
ตามคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 นัน้

๑๓
หลักการ
ขอให้สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องพิจารณาให้การรับรองการปลูกสิง่ ก่อสร้าง
ล่วงล้าลาแม่น้ าในเขตเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง จานวน 7 ราย
เหตุผล
เนื่องจากสานักเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาสุพรรณบุรไี ด้ดาเนินการตรวจสอบพบว่า
มีผปู้ ลูกสร้างล่วงล้าลาแม่น้ า ทีอ่ ยูใ่ นเขตตาบลสองพีน่ ้อง จานวน 7 ราย
จึงแจ้งให้ยน่ ื หลักฐานเพิม่ เติมต่อสานักเจ้าท่าเพื่อประการการพิจารณา ดังนี้
1. นางสาวธัญภักบริสุทธิ ์ ประเภทปลูกสร้างศาลาริมน้ า
ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร รวมพืน้ ที่ 20.00 ตารางเมตร
2. นายขวัญชัย ศรีทองอ่อน ประเภทปลูกสร้างศาลาริมน้า
ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 9.50 เมตรรวมพืน้ ที่ 142.50 ตารางเมตร
3. นายยงยุทธพูลขุมทรัพย์ ประเภทปลูกสร้างศาลาริมน้ า
ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร รวมพืน้ ที่ 37.50 ตารางเมตร
4. นายวินัย โพธิ ์ทองประเภทปลูกสร้างศาลาริมน้ า
ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 7.30 เมตร รวมพืน้ ที่ 40.88 ตารางเมตร
5. นางสาวปริศนา วิศาลโภคะ ประเภทปลูกสร้างศาลาริมน้ า
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.60 เมตร รวมพืน้ ที่ 22.40 ตารางเมตร
6. นายวีระ ด่านประดิษฐ์ ประเภทปลูกสร้างศาลาริมน้า
ขนาดกว้าง 4.44 เมตร ยาว 5.70 เมตร รวมพืน้ ที่ 25.31 ตารางเมตร
7. นายชลภัทร คณูวฒ
ั นา ประเภทปลูกสร้างศาลาริมน้า
ขนาดกว้าง 6.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร รวมพืน้ ที่ 31.00 ตารางเมตร
กองช่ า งได้ดาเนิ น การตรวจสอบแล้ว เห็น ว่ า ผู้ป ลู ก สร้า งล่ ว งล้า ลาแม่ น้า
คลองสองพี่น้ อ งทัง้ 7 ราย นัน้
เป็ นการปลูกสร้างบนทีด่ นิ ดัง้ เดิมซึง่ มีมานานก่อนพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือ
ในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ใช้บงั คับ
และเป็ นสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2515
จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2537
จึงเสนอขอให้สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องพิจารณาให้การรับรองว่าสิง่ ปลูกสร้
างล่วงล้าลาแม่น้าของบุคคลทัง้ 7 ราย
เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2515
จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2537
จริงเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตของสานักเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาสุพรรณ
บุร ี
ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไขการแจ้งและพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ อื่นใดล่วงล้า
ลาแม่น้ า ตามคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ลงวันที่
24 กรกฎาคม
2560จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องให้ความเห็นต่อไป

๑๔
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
นายไพบูลย์ ภมรพล
รายนายขวัญชัย ศรีทองอ่อน ประเภทปลูกสร้างศาลาริมน้ า ทีแ่ จ้งพืน้ ที่
142.50
สมาชิกสภาเทศบาล
ตารางเมตร ไม่ทราบว่ามีการดาเนินการวัดผิดหรือเปล่า
เพราะขนาดใหญ่เท่ากับปลูกบ้านได้หนึ่งหลัง
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
ขออนุญาตให้ผอู้ านวยการกองช่างชีแ้ จง
นายกเทศมนตรี
นายสมชาย เลขาลาวัณย์ เทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
และสานักเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาสุพรรณบุรไี ด้รว่ มกันตรวจสอบ
รก.ผอ.กองช่าง
และข้อมูลนี้เป็ นข้อมูลของสานักเจ้าท่า
ซึง่ ได้ขอให้สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องพิจารณาให้การรับรองการปลูกสิง่ ก่อสร้
างล่วงล้าลาแม่น้าในเขตเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ว่าได้ก่อสร้างก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัตหิ รือไม่
นางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล ตามรายงานทัง้ ๗ รายนี้ ไม่ทราบว่าได้ปลูกสร้างก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จริงหรือไม่
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมชาย เลขาลาวัณย์ ดาเนินการตรวจสอบแล้ว
รก.ผอ.กองช่าง
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง เขต ๑ก็ได้ลงพืน้ ทีต่ รวจดูแล้ว
นายกเทศมนตรี
นายยอดชาย
พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็น ชอบ
รับ รองสิ่ง ปลูก สร้า งล่ ว งล้า ลาน้า ได้ตามหลักการและเหตุผลทีผ่ บู้ ริหารเสน
อ โปรดยกมือขึน้ (ยกมือ ๑๕ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติเห็นชอบรับรองสิง่ ปลูกสร้างล่วงล้าลาน้า จานวน ๗ ราย
(ด้วยการยกมือ ๑๕ เสียง) นางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล งดออกเสียง
เรื่องที่ ๔ ญัตติ ขออนุมตั ิ ขยายเวลาเบิ กจ่ายเงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(กองสวัสดิ การสังคม)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
ตามทีก่ องสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ได้รบั อนุ มตั จิ ากสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง
สองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2560

๑๕
ให้กนั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกี
่
ย่ วกับสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
รายการโครงการก่อสร้างเทลาน คสล.เอนกประสงค์ชุมชนหน้าอาเภอ
จานวน 215,000 บาท ไปแล้วนัน้
เนื่องจากมีความจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวต่อไปอีก
จึงมีความจาเป็ นต้องขออนุ มตั ขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภาเทศบาลเมือง
สองพีน่ ้อง
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

หลักการ
ขออนุมตั ขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกี
่
ย่ วกับสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
รายการโครงการก่อสร้างเทลาน คสล.เอนกประสงค์ชุมชนหน้าอาเภอ
จานวน 215,000 บาท
เหตุผล
ตามทีก่ องสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้รบั อนุมตั ใิ ห้ดาเนินโครงการในงบลงทุน
หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างเทลาน
คสล.เอนกประสงค์ชุมชนหน้าอาเภอ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
และได้รบั อนุมตั จิ ากสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ในสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 2
เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2560
ให้กนั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการดังกล่าวไปแล้ว เป็ นเวลา 1 ปี
นัน้ แต่เนื่องจากขณะนี้ใกล้สน้ิ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
และโครงการก่อสร้างเทลาน คสล.เอนกประสงค์ชุมชนหน้าอาเภอ
จะต้องดาเนินการในพืน้ ทีข่ องกรมธนารักษ์
ซึง่ กองช่างได้ทาหนังสือขออนุญาตใช้พน้ื ทีไ่ ปแล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั แจ้งการอนุ
ญาตให้ใช้พน้ื ทีจ่ ากกรมธนารักษ์จงึ ยังไม่ได้ดาเนินการก่อหนี้ผกู พันแต่อย่างใ
ด
และคาดว่าไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ทนั ในปี งบป
ระมาณ พ.ศ. 2561
ประกอบกับเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความจาเป็ นต้องใช้จา่ ยเงินดังก
ล่าวต่อไปอีกซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

๑๖
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
กาหนดว่า “ในกรณีทม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผกู พันแต่มคี วามจาเป็ นต้องใช้จา่ ยเงินนัน้ ต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุ มตั กิ นั เงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อกี ไ
ม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังมิได้ก่อหนี้ผกู พันตา
มเงือ่ นไขในวรรคหนึ่ง
ให้ขออนุมตั ขิ ยายเวลาเบิกจ่ายได้อกี ไม่เกินหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิน่ ”
ดังนัน้ เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องจึงขออนุมตั ขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
จานวน 1 รายการ ต่อไปนี้
แผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารงานทัวไปเกี
่
ย่ วกับสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
รายการโครงการก่อสร้างเทลาน คสล.เอนกประสงค์ชุมชนหน้าอาเภอ
จานวน 215,000
บาทจึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมตั ติ ามระเบียบต่อ
ไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุ มตั ใิ ห้เ
ทศบาลเมือ งสองพี่น้ อ งขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการโครงการก่อสร้างเทลาน
คสล.เอนกประสงค์ชุมชนหน้าอาเภอ จานวน 215,000 บาท
ตามหลักการและเหตุผลทีผ่ บู้ ริหารเสนอ โปรดยกมือขึน้ (ยกมือ ๑๖ เสียง)
ที่ป ระชุ ม
มีม ติอนุ มตั ใิ ห้เ ทศบาลเมือ งสองพี่น้ อ งขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประม
าณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายการโครงการก่อสร้างเทลาน คสล.เอนกประสงค์ชุมชนหน้าอาเภอ
จานวน 215,000 บาท(ด้ว ยการยกมือ ๑๖ เสีย ง)
เรื่องที่ 5
ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
2561 ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(กองสวัสดิ การสังคม)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ

๑๗
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
น
า
ย

เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ก
เ
ท
ศ
ม
น
ต
รี
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเป็ นไปด้วยความเรียบ

ร้อย
และบังเกิดผลดีต่อราชการและชุมชน
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 บางรายการ
ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในการขออนุมตั โิ อนเ
งินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนลด จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกี
่
่ยวกับสังคมสงเคราะห์งบบุคลากร หมวดเงินเดือน
(ฝ่ ายประจา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน
งบประมาณตัง้ ไว้
708,180 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 234,440 บาท
โอนลดครัง้ นี้ 150,000 บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอน 84,440 บาท
โอนเพิ่ มไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรร แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกี
่
่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน รวม 150,000 บาท
หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างรวม 150,000
บาทประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างจานวน 150,000
บาทรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทีท่ าการชุมชนศรีสาราญจานว
น 150,000
บาทเพื่อจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทีท่ าการชุมชนศรีสาราญ
โดยรือ้ ถอนแผงตะแกรงเหล็กเหล็กเดิมพร้อมติดตัง้ บานหน้าต่างอลูมเิ นียม
และก่อสร้างกาแพงกันดินบริเวณด้านข้างทีท่ าการชุมชน ความสูงเฉลีย่ 1.00
เมตร ยาว 15.00 เมตร พิกดั 14° 13’ 34.42”N 100° 00’ 34.68” E
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมเป็ นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 28 ลาดับที่ 1
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทีท่ า
การชุมชนศรีสาราญ
เพื่อบารุงรักษาและปรับปรุงอาคารให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งาน

๑๘
และเป็ นไปตามความต้องการของชุมชน
ทีต่ อ้ งการใช้อาคารในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ประกอบกับได้ตรวจสอบแล้วมีเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561 เหลือจ่ายบางรายการ
จึงจาเป็ นต้องขอโอนเงินงบประมาณไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จานวน 1
รายการ เป็ นเงิน 150,000 บาท
ซึง่ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้างที่
ทาให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น
หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ให้เป็ นอานาจอนุ มตั ขิ องสภาท้องถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 ข้อ 27
และได้เสนอเอกสารประกอบการพิจารณามาพร้อมนี้ดว้ ยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุ มตั ใิ ห้เ
ทศบาลเมือ งสองพี่น้ อ งโอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ยประจาปี ง บประมา
ณ พ.ศ. 2561
ไปตัง้ จ่า ยเป็ น รายการใหม่ใ นหมวดค่ า ที่ดิน และสิ่ง ก่ อ สร้า งตามหลักการ
และเหตุผลทีผ่ บู้ ริหารเสนอ โปรดยกมือขึน้ (ยกมือ ๑๖ เสียง)
ที่ป ระชุ ม
มีม ติอ นุ ม ตั ิใ ห้เ ทศบาลเมือ งสองพี่น้ อ งโอนเงิน งบประมาณรายจ่ า
ยประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตัง้ จ่า ยเป็ น รายการใหม่ใ นหมวดค่ า ที่ดิน และสิ่ง ก่ อ สร้า ง
(ด้ว ยการยกมือ ๑๖ เสีย ง)
เรื่องที่ 6
ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง(สา
นักปลัดเทศบาล/งานป้ องกันฯ)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
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เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเป็ นไปด้วยความเรียบ

ร้อย
และบังเกิดผลดีต่อราชการและชุมชน
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 บางรายการ
ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในการขออนุมตั โิ อนเ
งินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนลด จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ งบประมาณตัง้ ไว้๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน๑๐๐,๐๐๐
บาท โอนลดครัง้ นี้ ๔๔,๐๐๐ บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๖,๐๐๐บาท
โอนเพิ่ มไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรร แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกี
่
่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง รายการโครงการจัดซือ้ เต๊นท์
จานวน ๕ หลัง เป็ นเงิน ๓๗,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เต็นท์เหล็ก ขนาด ๖ หุน
โครงหลังคาเป็ นเต็นท์แบบโค้งกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร เหล็กขาเต็นท์สงู
๒.๒๐ เมตร (จานวน ๔ ท่อน) พร้อมหลังคาผ้าใบ ราคาหลังละ ๗,๕๐๐ บาท
จานวน ๕ หลัง เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔) เพิม่ เติม (ฉบับที๓่ ) หน้า ๓๕ ลาดับที่ ๑๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบลงทุน หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการโครงการจัดซือ้ เครือ่ งขยายเสียง จานวน ๑ ตัว เป็ นเงิน ๖,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งขยายเสียงขนาด ๓๐๐ วัตต์ จานวน ๑ ตัว
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔) เพิม่ เติม (ฉบับที๓่ ) หน้า ๓๕ ลาดับที่ ๑๒
เหตุผล

๒๐
ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องจัดซื้อเต๊นท์เหล็กเพื่อทาการค
ลุมเครือ่ งสูบน้ าของเทศบาลเพื่อกันแสงแดดและน้ าฝน
ป้ องกันเครือ่ งสูบน้ าชารุดเสียหาย
และจัดซือ้ เครือ่ งขยายเสียงให้เจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ในตลาดบางลี่ เพื่อความเป็ นระเบียบของตลาด
ประกอบกับได้ตรวจสอบแล้วมีเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เหลือจ่ายบางรายการ
จึงจาเป็ นต้องขอโอนเงินงบประมาณไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จานวน ๒
รายการ เป็ นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท
ซึง่ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ทีท่ าให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น
หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ให้เป็ นอานาจอนุ มตั ขิ องสภาท้องถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 ข้อ 27
และได้เสนอเอกสารประกอบการพิจารณามาพร้อมนี้ดว้ ยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุ มตั ใิ ห้เ
ทศบาลเมือ งสองพี่น้ อ งโอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ยประจาปี ง บประมา
ณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้ จ่า ยเป็ น รายการใหม่ใ นหมวดค่ า ครุภ ัณ ฑ์
ตามหลักการและเหตุผลทีผ่ บู้ ริหารเสนอ โปรดยกมือขึน้ (ยกมือ ๑๖ เสียง)
ที
่ป
ร
ะ
ช
ุม
มีม ติอ นุ ม ตั ิใ ห้เ ทศบาลเมือ งสองพี่น้ อ งโอนเงิน งบประมาณรายจ่า ยประ
จาปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ . ศ .
2561
ไปตั ง้ จ่า ยเป็ น รายการใหม่ใ นหมวดค่ า ครุภ ัณ ฑ์( ด้ว ยการยกมือ ๑๖
เสีย ง)

เรื่องที่ 7
ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ (กองคลัง)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล

๒๑
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง เพื่อให้
การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเป็ นไปด้วยความเรียบร้
อยและมีประสิทธิภาพประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 บางรายการ
ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ในการขออนุมตั โิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนลด จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานบริหารงานทัวไปงานบริ
่
หารงานคลังงบบุคลากรห
มวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตัง้ ไว้
3,351,800 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 591,758.50 บาท
โอนลดครัง้ นี้ 5,500 บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอน 586,258.50 บาท
โอนเพิ่ มไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานบริหารงานทัวไปงานบริ
่
หารงานคลังงบลงทุนหมว
ดค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงานรายการโต๊ะสานักงานเป็ นเงิน 5,500
บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ โต๊ะสานักงาน (หน้าเมลามีน) ขนาด 4 ฟุต
โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า122x72x75 ซม.จานวน 1 ตัว เป็ นเงิน 5,500 บาท
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ของสานักงบประมาณ เทศบาลมีความจาเป็ นต้องใช้ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว
จึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
เป็ นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 47 ลาดับที่
27รวมโอนเพิม่ ครุภณ
ั ฑ์สานักงานจานวน 5,500
บาทรวมโอนเพิม่ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ 1 รายการ เป็ นเงินทัง้ สิน้ 5,500
บาท
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง มีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ
ไว้ใช้ในงานกองคลัง
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของเทศบาลประกอบกับมีเงินงบป
ระมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เหลือจ่ายบางรายการ
จึงจาเป็ นต้องขอโอนเงินงบประมาณ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จานวน 1
รายการ รวมเป็ นเงิน 5,500 บาท
ซึง่ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง

๒๒
ทีท่ าให้คุณลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น
หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ ให้เป็ นอานาจอนุ มตั ขิ องสภาท้องถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 ข้อ
27จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ต่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุ มตั ใิ ห้เ
ทศบาลเมือ งสองพี่น้ อ งโอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ยประจาปี ง บประมา
ณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้ จ่า ยเป็ น รายการใหม่ใ นหมวดค่ า ครุภ ัณ ฑ์
ตามหลักการและเหตุผลทีผ่ บู้ ริหารเสนอ โปรดยกมือขึน้ (ยกมือ ๑๖ เสียง)
ที่ป ระชุ ม
มีม ติอ นุ ม ตั ิใ ห้เ ทศบาลเมือ งสองพี่น้ อ งโอนเงิน งบประมาณรายจ่ า
ยประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตัง้ จ่า ยเป็ น รายการใหม่ใ นหมวดค่ า ครุ ภ ัณ ฑ์ ( ด้ว ยการยกมือ ๑๖
เสีย ง)
เรื่ อ งที่ 8
ญัต ติ ข ออนุ ม ตั ิ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจาปี งบประมาณพ
.ศ. 2561 ไปตัง้ จ่ า ยเป็ นรายการใหม่ ใ นหมวดค่ า ครุภ ณ
ั ฑ์
(กองวิ ชาการและแผนงาน)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
บางรายการ
ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในการขออนุมตั โิ อนเ
งินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ

๒๓
โอนลด
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้แผนงานบริหารงานทัวไปงานวางแผนสถิ
่
ตแิ ละวิชาการ
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล
งบประมาณตัง้ ไว้๒,๓๔๖,๕๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน๑,๐๙๓,๐๙๔
บาท โอนลดครัง้ นี้ ๑๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๐๗๖,๐๙๔
บาท
โอนเพิ่ ม ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ตัง้ จ่ายจากรายได้แผนงานบริหารงานทัวไปงานวางแผนสถิ
่
ตแิ ละวิชาการงบ
ลงทุนหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครือ่ งพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์โอนเพิม่ ครัง้ นี้ ๑๗,๐๐๐
บาทเพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ จานวน ๑
เครือ่ ง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้ตงั ้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์ค
อมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิม่ เติมเป็ นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) หน้าที่ ๓๓เหตุผล
กองวิชาการและแผนงานมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว
เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบตั ริ าชการให้มปี ระสิทธิภาพ
ซึง่ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้างทีท่ าใ
ห้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น หรือโอนไป ตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ให้เป็ นอานาจอนุมตั ขิ องสภาท้องถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ
๒๗จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องพิจาร
ณาอนุมตั ติ ่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุ มตั ใิ ห้เ
ทศบาลเมือ งสองพี่น้ อ งโอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ยประจาปี ง บประมา
ณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้ จ่า ยเป็ น รายการใหม่ใ นหมวดค่ า ครุภ ัณ ฑ์
ตามหลักการและเหตุผลทีผ่ บู้ ริหารเสนอ โปรดยกมือขึน้ (ยกมือ ๑๖ เสียง)
ที่ป ระชุ ม
มีม ติอ นุ ม ตั ิใ ห้เ ทศบาลเมือ งสองพี่น้ อ งโอนเงิน งบประมาณรายจ่ า
ยประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561

๒๔
ไปตัง้ จ่า ยเป็ น รายการใหม่ใ นหมวดค่ า ครุ ภ ัณ ฑ์( ด้ว ยการยกมือ ๑๖
เสีย ง)
เรื่ อ งที่ 9
ญัต ติ ข ออนุ ม ตั ิ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจาปี งบประมาณพ
.ศ. 2561
ไปตัง้ จ่ า ยเป็ นรายการใหม่ ใ นหมวดค่ า ครุภ ณ
ั ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้
าง (กองช่าง)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง เพื่อให้
นายกเทศมนตรี
การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเป็ นไปด้วยความเรียบร้
อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 บางรายการ
ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในการขออนุมตั โิ อนเ
งินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนลด จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าถนนงบดาเนินงานหมวดค่าใช้สอยประเภ
ทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการรายการโครงการจัดทารายงานประเมินผลกา
รเปลีย่ นแปลงสภาพการณ์และสิง่ แวดล้อมการใช้บงั คับผังเมืองรวมเมืองสอง
พีน่ ้องงบประมาณตัง้ ไว้2,963,800 บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน
1,776,500 บาทโอนลดครัง้ นี้ 506,400
บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอน1,270,100 บาท
โอนเพิ่ ม ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทัวไปเกี
่
ย่ วกับเคหะแล
ะชุมชนงบลงทุนหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงานรายการเก้าอีส้ า
นักงานโอนเพิม่ ครัง้ นี้6,900 บาทเพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เก้าอีส้ านักงาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 66x127x62 ซม.จานวน 1 ตัว เป็ นจานวนเงิน 6,900 บาท
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่ เทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
มีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวเพื่อไว้ใช้ในราชการ
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่ เติม (ฉบับที3่ )

๒๕
หน้าที่
54แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าถนนงบลงทุนหมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อส
ร้างประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปการรายการโครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์สว
นสุขภาพลาดเข็มทอง (ชุมชนลาดเข็มทอง)โอนเพิม่ ครัง้ นี้ 499,500
บาทเพื่อจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงภูมทิ ศั น์ สวนสุขภาพลาดเข็มทองประกอบด้วย
ต้นปรีดยี าธร ต้นประดู่ป่า ต้นอินทนิลน้ า และติดตัง้ ค้ายันทีน่ งพั
ั ่ ก จานวน 12
ชุด พร้อมปูหญ้าข้างทาง มีพน้ื ทีไ่ ม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. เป็ นจานวนเงิน
499,500 บาทพิกดั 14°13'41.96'' N 100°2'4.83'' E
รายละเอียดตามแบบแปลนทีก่ าหนด เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาลพ.ศ.
๒๔๙๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564
เพิม่ เติม (ฉบับที3่ ) หน้าที่ 2
เหตุผล
กองช่างมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวเพื่ออานวยความสะดว
กในการปฏิบตั ริ าชการและดาเนินโครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์สวนสุขภาพลาดเ
ข็มทอง เพื่อให้มสี ภาพแวดล้อมทีส่ วยงาม
ร่มรืน่ เหมาะสมแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
ซึง่ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้างทีท่ าใ
ห้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ให้เป็ นอานาจอนุมตั ขิ องสภาท้องถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ
๒๗จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุ มตั ใิ ห้เ
ทศบาลเมือ งสองพี่น้ อ งโอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ยประจาปี ง บประมา
ณ พ.ศ. 2561
ไปตัง้ จ่า ยเป็ น รายการใหม่ใ นหมวดค่ า ครุ ภ ัณ ฑ์ท่ีดิน และสิ่ง ก่ อ สร้า งตาม
หลักการและเหตุผลทีผ่ บู้ ริหารเสนอ โปรดยกมือขึน้ (ยกมือ ๑๖ เสียง)
ที่ป ระชุ ม
มีม ติอ นุ ม ตั ิใ ห้เ ทศบาลเมือ งสองพี่น้ อ งโอนเงิน งบประมาณรายจ่ า
ยประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตัง้ จ่า ยเป็ น รายการใหม่ใ นหมวดค่ า ครุ ภ ัณ ฑ์ท่ีดิน และสิ่ง ก่ อ สร้า ง
(ด้ว ยการยกมือ ๑๖ เสีย ง)
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๒๖
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรือ่ งทีจ่ ะเสนอทีป่ ระชุมหรือไม่ เมือ่ ไม่ม ี
ประธานสภาเทศบาล
บัดนี้การประชุมได้ดาเนินการมาครบระเบียบวาระแล้ว
กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริหาร
หัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ ขอปิ ดประชุม
เลิ กประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น
ลงชื่อ สราวุฒ ิ ประยูรวงศ์
เจ้าหน้าทีส่ ภาเทศบาล/จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสราวุฒ ิ ประยูรวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลงชื่อ อรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์ เลขานุการสภาเทศบาล/ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางอรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์)
รองปลัดเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล
ทาหน้าทีต่ รวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้แล้ว เมือ่ วันที่
๗ กันยายน ๒๕๖๑
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ประยงค์ ตะเพียนทอง ประธานกรรมการ
(นายประยงค์ ตะเพียนทอง)
สุรวี รรณ ยิม้ ย่อง
(นางสุรวี รรณ ยิม้ ย่อง)

กรรมการ

ลงชื่อ

สมเจตน์ แดงสีหยุ่น
กรรมการ
(นายสมเจตน์ แดงสีหยุน่ )

ลงชื่อ

พงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล กรรมการ
(นายพงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล)

ลงชื่อ พงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช กรรมการ
(นายพงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช)
ลงชื่อ

ลงชื่อ

เกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว
กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว)
ฐานิตา สินพูล
(นางฐานิตา สินพูล)

กรรมการ/เลขานุการ

๒๗
สภาเทศบาลรับรองเมือ่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
ลงชื่อ ยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
(นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา)

