๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๓ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ผูม้ าประชุม
1. นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
2. นายนันท์
เอีย่ มสอาด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
3. นายนพดล
โกกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
4. นายสมเจตน์ แดงสีหยุน่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
5. นายชินพงษ์ วรศรีวศิ าล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
6. นายศรายุทธ เสาร์แสง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
7. นายพงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
8. นายพงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
9. นางฐานิตา
สินพูล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
10. นายธนกร
ตันติไพจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
11. นายเกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
12. นายประยงค์ ตะเพียนทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
13. นายประวิทย์ ศรีจนั ทร์อ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
14. นางอรนุช
บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง(ลาป่ วย)
2. นางสุรวี รรณ ยิม้ ย่อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง (ลาป่ วย)
3. นายพิรณ
ุ
อินทรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง(ลาป่ วย)
4. นางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง (ลาป่ วย)
5. นายไพบูลย์ ภมรพล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง (ลาป่ วย)
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายวิโรจน์
คณูวฒ
ั นา
นายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
2. นายประเจตน์ เสร็จกิจดี
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
3. นายภาณุ
มิตรสันติสุข
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
4. นายไพโรจน์ ศรีรงุ่ เรือง
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
5. นายสุนทร
ฮกฮัว้
เจ้าหน้าทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
6. นายสราวุฒ ิ ประยูรวงศ์
เจ้าหน้าทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ผูเ้ ข้ารับฟังการประชุม หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ผูจ้ ดั การสถานธนานุบาล
และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
เริ่ มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นางอรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
คณะผูบ้ ริหาร

๒
เลขานุการสภาเทศบาล

เทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
วันนี้เป็ นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่
๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว
ขอเรียนเชิญนายยอดชาย
พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง จุดเทียน-ธูป
บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๓ 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
๓ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๑เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมาครบองค์ประชุมแล้ว
กระผมขอเปิ ดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราเรื่องที่ ๑วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลลาป่ วย๕ คน คือนายสุววิ ฒ
ั น์
วิภาณุรตั น์สนิ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพบูลย์ ภมรพล นายพิรณ
ุ อินทรักษ์ นางสุรวี รรณ ยิม้ ย่อง
และนางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล
เรื่องที่ ๒จังหวัดสุพรรณบุรไี ด้มหี นังสือที่ สพ0023.4/17485ลงวันที่ 28
สิงหาคม 2561
แจ้งว่าตามทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้กาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2561 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที1่ สิงหาคม 2561 เป็ นต้นไป
มีกาหนด 30 วัน
และมีความประสงค์ขอขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องสมัยสา
มัญ สมัยที่ 3 ออกไปอีก 30 วัน
เพื่อพิจารณาญัตติทค่ี ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องต้องนาเสนอต่อสภ
าเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องและเรือ่ งอื่นๆนัน้
จังหวัดสุพรรณบุรพี จิ ารณาแล้วอนุ ญาตให้สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องขยายเ
วลาการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจาปี
พ.ศ.2561 ออกไปอีก 30 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม 2561ถึงวันที่ 29
กันยายน 2561
กระผมจึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องทุกท่านได้รบั ทราบ
เรื่องที่ 3เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้มหี นังสือที่ สพ52107/1516 ลงวันที่ 11
กันยายน 2561

๓

ทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชว้ี ดั และค่าเป้ าหม
ายขัน้ ต่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและได้ส่งแบบรายงา
นและสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ให้สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง จานวน 3 ฉบับ
กระผมจึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รบั ทราบ
ทราบ
การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เรื่องที่ ๑รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่

๑
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาหน้าทีใ่ นการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล
การประชุมแล้ว
และฝ่ ายเลขานุการสภาเทศบาลได้จดั ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนัน้
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ทจ่ี ะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
เมือ่ ไม่มกี ระผมขอมติทป่ี ระชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานก
ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๑
ประจาปี พ.ศ. ๒๕6๑ เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒ เสียง)
ทีป่ ระชุม
มีมติรบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องสมัยสามัญสมัยที่ ๓
ครัง้ ที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕6๑ เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑(ด้วยการยกมือ ๑๒ เสียง)

เรื่องที่ ๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครัง้ ที่ ๒
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาหน้าทีใ่ นการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล
การประชุมแล้ว
และฝ่ ายเลขานุการสภาเทศบาลได้จดั ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนัน้
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ทจ่ี ะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
เมือ่ ไม่มกี ระผมขอมติทป่ี ระชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานก
ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๒
ประจาปี พ.ศ. ๒๕6๑ เมือ่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒ เสียง)
ทีป่ ระชุม
มีมติรบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องสมัยสามัญสมัยที่ ๓
ครัง้ ที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕6๑ เมือ่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑(ด้วยการยกมือ ๑๒ เสียง)

๔
ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม(ไม่ม)ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่ นตัง้ ขึ้นเพื่อพิ จารณาเสร็จแล้ว(ไม่ม)ี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
เรื่องที่ ๑ ญัตติ ขออนุมตั ิ กนั เงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เนื่องจากขณะนี้ใกล้สน้ิ ปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑
ประกอบกับงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง มีรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้วนัน้
เนื่องจากเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณดัง
กล่าว แต่คาดว่าไม่สามารถดาเนินการได้ทนั ในปี งบประมาณพ.ศ. 2561
จึงมีความจาเป็ นต้องขออนุ มตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมา
ณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังต่อไปนี้
หลักการ
ขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
มีรายละเอียดดังนี้จา่ ยจากหมวดเงินอุดหนุ นทัวไป
่
แผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทัวไปเกี
่
ย่ วกับการรักษาความ
สงบภายในงบลงทุนหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภทครุภณ
ั ฑ์ดบั เพลิงรายการโครง
การติดตัง้ เครือ่ งสูบน้ าพร้อมวางท่อธารดับเพลิง (ท่อแห้ง)จานวน 1,000,000
บาทเพื่อจ่ายเป็ นค่าวางท่อธารดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว
ยาวประมาณ 1,500 เมตร
พร้อมติดตัง้ เครือ่ งสูบน้ าโดยใช้เครือ่ งสูบน้าทีม่ อี ยู่ปรับปรุงให้ใช้งานได้และก่
อสร้างอาคารป้ องกันการโจรกรรมทรัพย์สนิ ขนาดกว้างประมาณ 3 เมตร
ยาวประมาณ 4 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลเป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาลพ.ศ. 2496
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมเป็ นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 177ลาดับที่ 4
เหตุผล
ตามทีง่ านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้รบั อนุมตั ใิ ห้ดาเนินโครงการในงบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ โครงการติดตัง้ เครือ่ งสูบน้าพร้อมวางท่อธารดับเพลิง

๕
(ท่อแห้ง) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 นัน้
เนื่องจากขณะนี้ใกล้สน้ิ ปี งบประมาณประกอบกับคาดว่าไม่สามารถดาเนินกา
รจัดจ้างตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ได้ทนั ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๕8 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
กาหนดว่า “ในกรณีทม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผกู พันแต่มคี วามจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินนัน้ ต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุ มตั กิ นั เงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อกี ไ
ม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ”
ดังนัน้ จึงขออนุ มตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง จานวน 1
รายการจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมตั ติ ่อ
ไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ โปรดยกมือ(ยกมือ ๑๒
เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจา
ปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ด้วยการยกมือ ๑๒ เสียง)
เรื่องที่ ๒ญัตติ ขออนุมตั ิ กนั เงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องกันเงินงบประมาณรายจ่
ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
แต่เนื่องจากคาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดงั กล่าวไ
ด้ทนั ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

๖
จึงขออนุมตั กิ นั เงินต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องด้วยหลักการและเหตุผลดัง
ต่อไปนี้
หลักการ
ขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
เหตุผล
ตามทีเ่ ทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้ให้รบั ความเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบ
าลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 2ประจาปี พ.ศ. 2561
เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ให้ดาเนินการโครงการต่างๆ
ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
แต่เนื่องจากระยะเวลาทีเ่ หลือไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดค่าครุภ ั
ณฑ์ได้ทนั ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด 5 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
กาหนดว่า
“ในกรณีทม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผกู พั
น แต่มคี วามจาเป็ นจะต้องใช้จา่ ยเงินนัน้ ต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุ มตั กิ นั เงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อกี ไ
ม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ” ดังนัน้ เพื่อปฏิบตั ใิ ห้เป็ นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘หมวด 5 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
จึงขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ดังรายการต่อไปนี้
จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเองหมวดภาษีจดั สรร แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกี
่
่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
- รายการคอมพิวเตอร์ จานวนเงิน 22,000 บาท
- เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 7,100 บาท
- เครือ่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 KVA จานวน 5,900 บาท
จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเองหมวดภาษีจดั สรร หน่วยงานกองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
งบลงทุน หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จานวนเงิน
2,400,000 บาทจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุ นทัวไป
่
แผนงาน
เคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล งบลงทุน

๗
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์พาหนะและขนส่ง
รายการรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จานวนเงิน
2,000,000 บาท รวมรายจ่ายทีข่ ออนุ มตั กิ นั เงินทัง้ สิน้ เป็ นเงิน 4,435,000
บาทจึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเพื่อพิจารณาอ
นุมตั ติ ามระเบียบ ต่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒
เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจา
ปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ด้วยการยกมือ ๑๒ เสียง)
เรื่องที่ ๓ญัตติ ขออนุมตั ิ กนั เงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สานักปลัดเทศบาล)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล

นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องกันเงินงบประมาณรายจ่
ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ซึง่ สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว
แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวได้ทนั ในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขออนุมตั กิ นั เงินต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้ อง
ตามหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
ขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เหตุผล
ตามทีเ่ ทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้รบั อนุมตั ใิ ห้ดาเนินโครงการ
ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เนื่องจากระยะเวลาทีเ่ หลือไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการได้ทนั
ภายในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

๘
ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
กาหนดว่า “ในกรณีทม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผกู พันแต่มคี วามจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินนัน้ ต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุ มตั กิ นั เงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อกี ไ
ม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ”
ดังนัน้ จึงขออนุ มตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ดังรายการต่อไปนี้
แผนงานบริหารงานทัวไป
่ งานบริหารทัวไป
่ งบลงทุน
หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รายการโครงการปรับปรุงโถงทางขึน้ ชัน้ ๒ สานักปลัดเทศบาล จานวน
๔๕๐,๐๐๐
บาทจึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมตั ติ ามระเบียบต่อ
ไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒
เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจา
ปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ด้วยการยกมือ ๑๒ เสียง)
เรื่องที่ ๔ญัตติ ขออนุมตั ิ กนั เงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑เก็บไว้เบิ กตัดปี (กองการศึกษา)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
ด้วยกองการศึกษามีความจาเป็ นต้องขออนุ มตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่
ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
เพื่อไว้เบิกตัดปี

๙
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในการขออนุมตั กิ นั เงินไว้เบิก
ตัดปี โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปงานระดั
่
บก่อนวัยเรียนและประถมศึกษากันเงินไว้เ
บิกตัดปี กรณีไม่ก่อหนี้ผกู พันงบลงทุนหมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างประเภทค่
าก่อสร้างสาธารณูปการโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลาน คสล.
โรงเรียนเทศบาล 3 จานวน 1,950,000
บาทประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างโครงการปรับปรุง
ก่อสร้างยกระดับพืน้ สนามกีฬาใต้โครงหลังคาโรงเรียนเทศบาล 1 จานวน
590,000 บาท
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน
การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๕8 หมวด 5 การกันเงินข้อ 59
ในกรณีทม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผกู พัน
แต่มคี วามจาเป็ นจะต้องใช้จ่ายเงินนัน้ ต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุ มตั กิ นั เงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อกี ไ
ม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จงึ เรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา
อนุมตั ใิ ห้กนั เงินตามระเบียบต่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒
เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจา
ปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ด้วยการยกมือ ๑๒ เสียง)
เรื่องที่ ๕ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ (สานักปลัดเทศบาล)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง

๑๐
นายกเทศมนตรี

เพื่อ้การบริ
ให
หารราชการของเทศบาลเมืองสองพี้อง
่น
้นไปด
เป ้วยความเรียบร
้อยและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือ้ายในป
จ ้งบประมาณพ.ศ.2561 บางรายการ
้าพเจ
ข ้าจึงขอเสนอญัตติ้อสภาเทศบาลเมื
ต
องสองพี้องในการขออนุ
่น
มัติโอนเงินง
บประมาณรายจ
้าย ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้
ในหมวดค
้าครุภัณ้ฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดั้อไปนี
งต ้
หลักการ
โอนลด
้ายจากเงิ
จ
นรายได
้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริห
ารทั่วไปงบบุคลากรหมวดเงินเดือนประเภทเงินเดือน(ฝ
้ายประจา)
ประเภทเงินเดือนพนักงานจานวน 4,000บาท
งบดาเนินงานหมวดค
้าตอบแทน
ประเภทค
้าตอบแทนผู
้ปฏิบัติราชการอัน้นประโยชน
เป
้แก
้องค
้กรปกครอง
้วนท
ส ้องถิ่นจานวน 11,600บาท
หมวดค
้าใช
้สอย
ประเภทรายจ
้ายเพื่อ้ได
ให้มาซึ่งบริการจานวน 25,000บาท
ประเภทค
้ารับรองในการต
้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจานวน 3,200บาท
หมวดค
้าวัสดุ
ประเภทวัสดุการเกษตรจานวน 60,000บาท
งานบริหารงานคลังงบ บุคลากรหมวดเงินเดือนประเภทเงินเดือน(ฝ
้ายประจา)
รายการเงินเดือนพนักงานจานวน123,100บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห
้งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
้งบบุคลากรหม
วดเงินเดือน
ประเภทเงินเดือน(ฝ
้ายประจา)
รายการเงินเดือนพนักงานจานวน30,400บาท
งบดาเนินงาน หมวดค
้าตอบแทน
ประเภทค
้าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน 3,000บาท
หมวดค
้าใช
้สอย
ประเภทรายจ
้ายเพื่อ้ได
ให้มาซึ่งบริการจานวน 4,400บาท
ประเภทรายจ
้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที้เข
่ไม้าลักษณะรายจ
้ายหมวดอื่นๆ
- รายการค
้าใช
้จ
้ายในการเดินทางไปราชการจานวน12,900 บาท

๑๑
ประเภทค
้าบารุงรักษาและซ
้อมแซม จานวน14,800บาท
หมวดค
้าวัสดุ
ประเภทวัสดุสานักงาน จานวน 4,000 บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส
้งจานวน12,500บาท
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล
้อลื่นจานวน7,000บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
้จานวน 2,400บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ
้าและวิทยุจานวน 1,000บาท
ประเภทวัสดุอื่นจานวน 1,000บาท
หมวดค
้าสาธารณูปโภค
ประเภทค
้าไฟฟ
้าจานวน 1,400บาท
หมวดค
้าครุภัณ้ฑ
ประเภทครุภัณ้งานบ
ฑ ้านงานครัว
รายการถั้มน้
งต าไฟฟ
้าจานวน1,000บาท
ประเภทครุภัณ้ไฟฟ
ฑ ้าและวิทยุ
- รายการตู
้ลาโพงอเนกประสงค
้ จานวน700บาท
แผนงานสร
้างความเข
้มแข็งของชุมชนงานส
้งเสริมและสนับสนุนความเข
้มแข็งชุม
ชนงบดาเนินงานหมวดค
้าใช
้สอย
ประเภทรายจ
้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที้เข
่ไม้าลักษณะรายจ
้ายหมวดอื่นๆ
- รายการโครงการท
้องถิ่น้ใจผู
ใส ้สูงอายุและคนพิการจานวน51,800 บาท
- รายการโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู
้นาท
้องถิ่นจานวน 45,80๐ บาท
- รายการโครงการพัฒนาและส
้งเสริมศักยภาพและผู
้นาสตรีจานวน36,800บาท
รายการโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนาท
้องถิ่นจานว
น 20,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบดาเนินงานห
มวดค
้าใช
้สอยประเภทรายจ
้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที้เข
่ไม้าลักษณะรา
ยจ
้ายหมวดอื่นๆ
- รายการค
้าใช
้จ
้ายในการเดินทางไปราชการจานวน10,000บาท
งานสวนสาธารณะงบบุคลากรหมวดเงินเดือนประเภทเงินเดือน(ฝ
้ายประจา)
ประเภทเงินเพิ่ม้างๆ
ต ของลูก้างประจ
จ
า จานวน 2,200บาท
รวมงบประมาณโอนลดครั้งนี้จานวน490,000บาท

๑๒
ไปตั้ง่ายเป
จ ่นรายการใหม
่้ายจากเงิ
จ
นรายได
้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบลงทุนหมวดค
้าครุ
ภัณ้ฑ
ประเภทครุภัณ้โฆษณาและเผยแพร
ฑ
้
- รายการโครงการติดตั้งกล
้องวงจรป
้ด (CCTV)จานวน490,000บาท
เพื่อ้ายเป
จ ้นค
้าติดตั้งกล
้องวงจรป
้ด(CCTV)ภายในบริเวณสานักงานเทศบาลและบ
้
านพัก จานวน 16 ตัว
พร
้อมอุปกรณ
้ครุภัณ้รายการนี
ฑ
้อ้นอกบั
ยู
ญชีราคามาตรฐานครุภัณ้ของส
ฑ านักงบ
ประมาณจึงตั้งตามราคาท
้องถิ่น
และขออนุมัติสภาเทศบาลจัดหาตามราคาท
้องถิ่น
ซึง่ เทศบาลเมืองสองพี้องมี
่น ความจาเป
้นต
้องจัดซื้อครุภัณ้ดั
ฑ งกล
้าวเพื่อ้ใช
ไว้ในรา
ชการเป
้นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และที่แ้ไขเพิ
ก ่มเติม้นไปตามแผนพั
เป
ฒนาท
้องถิ่นสี้่ป พ.ศ.2561-2564 หน
้าที่
175 ลาดับที่ 2รวมตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ จานวน 1
รายการรวมงบประมาณโอนตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ครั้งนี้ จานวน 490,000 บาท
เหตุผล
้วยเทศบาลเมื
ด
องสองพี้องมี
่น ความจาเป
้นต
้องติดตั้งกล
้องวงจรป
้ด (CCTV)
เพื่อ้นการป
เป ้องกันการโจรกรรมทรัพ้สิ
ย นในสถานที่ราชการและบริเวณใกล
้เคียง
พร
้อมทั้ง้นมาตรการรั
เป
กษาความปลอดภัย้กั
ให บสถานที่ราชการ
ประชาชนที่มาติด้อราชการ
ต
และบุคลากรของเทศบาล
ประกอบกับมีเงินเหลือ้ายประจ
จ
าป
้งบประมาณ พ.ศ.2561 เหลือ้ายบางรายการ
จ
จึงขอโอนเงินงบประมาณไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ จานวน 1 รายการ ้นเงิ
เป น
490,000 บาท
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ
้ายในหมวดค
้าครุภัณ้ที
ฑ ่ดินและสิ้อสร
่งก ้างที่ทาใ
้คุ
ห ณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้
้เป
ให้นอานาจอนุมัติของสภาท
้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
้าด
้วยวิธีการงบประมาณขององค
้กรปกครองส
้ว
นท
้องถิ่น พ.ศ.2541แก
้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 หมวด 4้อ
ข
27จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัต้อไป
ิต
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล

๑๓
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ
โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒ เสียง)

มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่(ด้วยการยกมือ ๑๒
เสียง)
เรื่องที่ ๖ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(สานักปลัดเทศบาล)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เพื่อ้การบริ
ให
หารราชการของเทศบาลเมืองสองพี้อง
่น
้นไปด
เป ้วยความเรียบร
้อยและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือ้ายในป
จ ้งบประมาณ พ.ศ.2561 บางรายการ
้าพเจ
ข ้าจึงขอเสนอญัตติ้อสภาเทศบาลเมื
ต
องสองพี้อง
่น
ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ
้าย ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ ในหมวดค
้าที่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
โดยมีหลักการและเหตุผล ดั้อไปนี
งต ้
หลักการ
โอนลด้ายจากเงิ
จ
นรายได
้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมช
นงบบุคลากรหมวดเงินเดือน(ฝ
้ายประจา)
- รายการเงินเดือนพนักงานจานวน 352,000บาท
- รายการเงินเพิ่ม้างๆ
ต ของพนักงานจานวน 67,000บาท
- รายการเงินประจาตาแหน
้งจานวน 67,000บาท
งบดาเนินงาน หมวดค
้าตอบแทน
ประเภทค
้าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจานวน 1,000บาท

๑๔
หมวดค
้าใช
้สอย
ประเภทรายจ
้ายเพื่อ้ได
ให้มาซึ่งบริการจานวน 2,000บาท
ประเภทค
้าบารุงรักษาและซ
้อมแซมจานวน10,000บาท
งานไฟฟ
้าถนนงบดาเนินงานหมวดค
้าสาธารณูปโภค
ประเภทค
้าไฟฟ
้าจานวน 184,000 บาท
งานสวนสาธารณะงบบุคลากรหมวดเงินเดือน(ฝ
้ายประจา)
ประเภทค
้าจ
้างลูก้างประจ
จ
าจานวน 282,000 บาท
ประเภทเงินเพิ่ม้างๆ
ต ของลูก้างประจ
จ
า จานวน 15,000 บาท
งบดาเนินงานหมวดค
้าใช
้สอย
ประเภทค
้าบารุงรักษาและซ
้อมแซมจานวน20,000บาท
รวมงบประมาณโอนลดครั้งนี้จานวน1,000,000บาท
ไปตั้ง่ายเป
จ ่นรายการใหม
่้ายจากเงิ
จ
นรายได
้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบลงทุนหมวดค
้าที่ดิ
นและสิ้อสร
่งก ้าง
ประเภทค
้าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
รายการโครงการปรับปรุงภูมิทัศ้บริ
น เวณด
้านหน
้าสานักงานเทศบาลเมืองสองพี้่น
องจานวน1,000,000บาท
เพื่อ้ายเป
จ ้นค
้าก
้อสร
้างรั้วรอบอ
้างน้าพุ โดยก
้อสร
้างเป
้นรั้วแสตนเลส สูงประมาณ
1.20 เมตร ความยาวโดยรอบอ
้างน้าพุ
พร
้อมปรับปรุงไฟส
้องสว
้างบริเวณโดยรอบสนามด
้านหน
้าอาคารสานักงานเทศบา
ลเมืองสองพี้องรายละเอี
่น
ยดตามแบบแปลนเทศบาลกาหนดเป
้นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แ้ไขเพิ
ก ่มเติม้นไปตามแผนพั
เป
ฒนาท
้องถิ่นสี้่ป
พ.ศ.2561-2564 หน
้าที่ 149 ลาดับที่ 4รวมตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ จานวน 1
รายการรวมงบประมาณโอนตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ครั้งนี้จานวน1,000,000 บาท
เหตุผล
้วยเทศบาลเมื
ด
องสองพี้องมี
่น ความจาเป
้นต
้องปรับปรุงภูมิทัศ้บริ
น เวณด
้านหน
้า
สานักงานเทศบาลเมืองสองพี้อง
่น เพื่อ้นการพั
เป
ฒนาสถานที่ทางานให
้ดูสวยงาม
และเหมาะสมกับการเป
้นสถานที่ราชการ
ประกอบกับมีเงินเหลือ้ายประจ
จ
าป
้งบประมาณ พ.ศ.2561 เหลือ้ายบางรายการ
จ
จึงขอโอนเงินงบประมาณไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้จานวน 1 รายการ ้นเงิ
เป น

๑๕
1,000,000 บาท
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ
้ายในหมวดค
้าครุภัณ้ที
ฑ ่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
ที่ทาให
้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้
้เป
ให้นอานาจอนุมัติของสภาท
้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
้าด
้วยวิธีการงบประมาณขององค
้กรปกครองส
้วน
้องถิ
ท ่น พ.ศ.2541แก
้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 หมวด 4้อ
ข 27
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัต้อไป
ิต
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ
โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่(ด้วยการยกมือ ๑๒
เสียง)
เรื่องที่ ๗ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(สานักปลัดเทศบาล)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เพื่อ้การบริ
ให
หารราชการของเทศบาลเมืองสองพี้อง
่น
้นไปด
เป ้วยความเรียบร
้อยและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือ้ายในป
จ ้งบประมาณ

พ.ศ.2561

บางรายการ้าพเจ
ข ้าจึงขอเสนอญัตติ้อสภาเทศบาลเมื
ต
องสองพี้อง
่น
ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ
้าย ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ ในหมวดค
้าที่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
โดยมีหลักการและเหตุผล ดั้อไปนี
งต ้
หลักการ

๑๖
โอนลด้ายจากเงิ
จ
นรายได
้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ
้าถนนงบบุคลากรหมวดเงินเดื
อน(ฝ
้ายประจา)
ประเภทเงินเพิ่ม้างๆ
ต ของลูก้างประจ
จ
า จานวน 42,000 บาท
งบดาเนินงาน หมวดค
้าใช
้สอย
ประเภทรายจ
้ายเพื่อ้ได
ให้มาซึ่งบริการ
- รายการโครงการจัดทารายงานประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ
้
และสิ่งแวดล
้อมการใช
้บังคับผังเมืองรวมเมืองสองพี้อง
่น จานวน 246,000 บาท
งบลงทุนหมวดค
้าครุภัณ้ฑ
ประเภทค
้าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณ้จ
ฑ านวน12,000บาท
รวมงบประมาณโอนลดครั้งนี้จานวน300,000

บาท

ไปตั้ง่ายเป
จ ่นรายการใหม
่้ายจากเงิ
จ
นรายได
้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไปงบลงทุนหมวดค
้าที่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
ประเภทค
้าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
รายการโครงการก
้อสร
้างสิ่งอานวยความสะดวกให
้คนพิการและทุกคนในสังคมเข
้
าถึงและใช
้ประโยชน
้ได
้ จานวน 300,000 บาท
เพื่อ้ายเป
จ ้นค
้าก
้อสร
้างสิ่งอานวยความสะดวกให
้แก
้คนพิการ ้น
เช
ทางลาดห
้องน้า ที่จอดรถ้ายและสั
ป
ญลักษณ
้
(ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล)
้นไปตามพระราชบั
เป
ญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แ้ไขเพิ
ก ่มเติม้นไปตามแผนพั
เป
ฒนาท
้องถิ่นสี้่ป พ.ศ. 2561-2564 หน
้าที่
148 ลาดับที่ 3รวมตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ จานวน 1 รายการ ้นเงิ
เป น 300,000
บาท
เหตุผล
้วยเทศบาลเมื
ด
องสองพี้องมี
่น ความจาเป
้นต
้องก
้อสร
้างสิ่งอานวยความสะดวกให
้ค
นพิการ และทุกคนในสังคม
เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทาสิ่งอานวยความสะดวกให
้คนพิการและทุ
กคนในสังคมเข
้าถึงและใช
้ประโยชน
้ได
้
ประกอบกับมีเงินเหลือ้ายประจ
จ
าป
้งบประมาณ พ.ศ. 2561

๑๗
เหลือ้ายบางรายการ
จ
จึงขอโอนเงินงบประมาณไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้
จานวน 1 รายการ ้นเงิ
เป น 300,000 บาท
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ
้ายในหมวดค
้าครุภัณ้ที
ฑ ่ดิน และสิ้อสร
่งก ้าง
ที่ทาให
้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้
้เป
ให้นอานาจอนุมัติของสภาท
้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
้าด
้วยวิธีการงบประมาณขององค
้กรปกครองส
้วน
้องถิ
ท ่น พ.ศ.2541แก
้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 หมวด 4
้อ27จึ
ข
งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัต้อไป
ิต
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ
โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่(ด้วยการยกมือ ๑๒
เสียง)
เรื่องที่ ๘ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เพื่อ้การบริ
ให
หารราชการของเทศบาลเมืองสองพี้อง
่น
้นไปด
เป ้วยความเรียบร
้อยและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือ้ายในป
จ ้งบประมาณ

พ.ศ.2561 บางรายการ

้าพเจ
ข ้าจึงขอเสนอญัตติ้อสภาเทศบาลเมื
ต
องสองพี้อง
่น
ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ
้าย ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ. 2561

๑๘
ไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ ในหมวดค
้าที่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดั้อไปนี
งต ้
หลักการ
โอนลดจ
้ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงาน
การศึกษางานระดับ้อนวั
ก ยเรียนและประถมศึกษางบบุคลากรหมวดเงินเดือ
น(ฝ
้ายประจา)
ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จานวน 1,174,500 บาท
ประเภทเงินประจาตาแหน
้งพนักงานครูเทศบาล จานวน625,500 บาท
รวมงบประมาณโอนลดครั้งนี้จานวน1,800,000บาท
ไปตั้ง่ายเป
จ ่นรายการใหม
่จ
้ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปแผนงานการรักษาควา
มสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในงบลงทุนหมวดค
้
าที่ดินและสิ้อสร
่งก ้างประเภทอาคารต
้างๆ
- รายการโครงการก
้อสร
้างอาคารที่พักพนักงานดับเพลิง จานวน 1,800,000 บาท
เพื่อ้ายเป
จ ้นค
้าก
้อสร
้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว
้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร
พร
้อมกั้น้องพั
ห ก จานวน 10้อง
ห
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกาหนดเป
้นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่แ้ไขเพิ
ก ่มเติม ้นไปตามแผนพั
เป
ฒนาท
้องถิ่นสี้่ป พ.ศ. 25612564 หน
้าที่ 153 ลาดับที่ 9 รวมตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ จานวน 1 รายการ
้นเงิ
เป น 1,800,000 บาท
เหตุผล
้วยเทศบาลเมื
ด
องสองพี้องมี
่น ความจาเป
้นต
้องก
้อสร
้างอาคารที่พักพนักงานดับเพลิง
เพื่อ้พนั
ให กงานดับเพลิงและเจ
้าหน
้าที่ประจารถดับเพลิงมีที่พักซึ่งสามารถรวมพล
้อย
ได ้างรวดเร็วกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
้
ประกอบกับมีเงินเหลือ้ายประจ
จ
าป
้งบประมาณ พ.ศ. 2561
เหลือ้ายบางรายการ
จ
จึงขอโอนเงินงบประมาณไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้
จานวน 1 รายการ ้นเงิ
เป น 1,800,000 บาท
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ
้ายในหมวดค
้าครุภัณ้ที
ฑ ่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
ที่ทาให
้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้
้เป
ให้นอานาจอนุมัติของสภาท
้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
้าด
้วยวิธีการงบประมาณขององค
้กรปกครองส
้วน

๑๙
้องถิ
ท ่น พ.ศ.2541แก
้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 หมวด 4้อ
ข
27จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัต้อไป
ิต
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ
โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่(ด้วยการยกมือ ๑๒
เสียง)
เรื่องที่ ๙ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
(งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เพื่อ้การบริ
ให
หารราชการของเทศบาลเมืองสองพี้อง
่น
้นไปด
เป ้วยความเรียบร
้อยและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือ้ายในป
จ ้งบประมาณ พ.ศ.2561 บางรายการ
้าพเจ
ข ้าจึงขอเสนอญัตติ้อสภาเทศบาลเมื
ต
องสองพี้อง
่น
ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ
้าย ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ ในหมวดค
้าครุภัณ้ฑ โดยมีหลักการและเหตุผล
ดั้อไปนี
งต ้
หลักการ
โอนลดจ
้ายจากเงินรายได
้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ
้าถนนงบดาเนินงานหมวดค
้าต
อบแทน
ประเภทค
้าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจานวน1,000บาท
ประเภทเงิน้วยเหลื
ช
อการศึกษาบุตรจานวน 3,000บาท

๒๐
หมวดค
้าใช
้สอย
ประเภทค
้าบารุงรักษาและซ
้อมแซมจานวน49,000บาท
หมวดค
้าวัสดุ
ประเภทวัสดุสานักงาน จานวน6,000บาท
หมวดค
้าสาธารณูปโภค
ประเภทค
้าไฟฟ
้าจานวน16,000บาท
งบลงทุนหมวดค
้าครุภัณ้ฑ
ประเภทครุภัณ้ก
ฑ้อสร
้าง
- รายการเลื่อยยนต
้จานวน13,000บาท
โอนลด้ายจากหมวดเงิ
จ
นอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษางานระดับ้อนวั
ก ยเรียนและประถมศึกษางบดาเนินงานหมวดค
้า
ตอบแทน
ประเภทค
้าตอบแทนผู
้ปฏิบัติราชการอัน้นประโยชน
เป
้แก
้องค
้กรปกครองส
้วนท
้อง
ถิ่นจานวน 161,000บาท
รวมงบประมาณโอนลดครั้งนี้จานวน249,000 บาท
ไปตั้ง่ายเป
จ ่นรายการใหม
่้ายจากเงิ
จ
นรายได
้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปแผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเ
กี่ยวกับการรักษาความสงบภายในงบลงทุนหมวดค
้าครุภัณ้ฑ
ประเภทครุภัณ้อื
ฑ ่น
- รายการแผงกั้นจราจรแบบยืดหดชนิดสแตนเลส จานวน249,000บาท
เพื่อ้ายเป
จ ้นค
้าจัดซื้อแผงกั้นจราจรแบบยืดหดชนิดสแตนเลส
ขนาดไม
้น
้อยกว
้า 1.20x11.00x0.60 เมตร ราคา 130,000 บาท จานวน 1 แผง
ขนาดไม
้น
้อยกว
้า 1.20x10.00x0.60 เมตร ราคา 119,000 บาท จานวน 1 แผง
ครุภัณ้รายการนี
ฑ
้อ้นอกบั
ยู
ญชีราคามาตรฐานครุภัณ้ของส
ฑ านักงบประมาณ
จึงตั้งตามราคาท
้องถิ่น
เทศบาลเมืองสองพี้องมี
่น ความจาเป
้นต
้องจัดซื้อครุภัณ้ดั
ฑ งกล
้าวเพื่อ้ใช
ไว้ในราชก
ารเป
้นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และที่แ้ไขเพิ
ก ่มเติม้นไปตามแผนพั
เป
ฒนาท
้องถิ่นสี้่ป พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)หน
้าที่ 48 ลาดับที่ 29รวมตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ จานวน 1 รายการ
้นเงิ
เป น 249,000 บาท
เหตุผล

๒๑
้วยเทศบาลเมื
ด
องสองพี้องมี
่น ความจาเป
้นต
้องจัดซื้อแผงกั้นจราจรดังกล
้าว
เพื่อ้ในการแบ
ใช
้งเขตแนว แบ
้งช
้องทางการจราจร
พร
้อมทั้ง้ประโยชน
ใช
้ในการจัดระบบการจราจร
ประกอบกับมีเงินเหลือ้ายประจ
จ
าป
้งบประมาณ พ.ศ.2561 เหลือ้ายบางรายการ
จ
จึงขอโอนเงินงบประมาณไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ จานวน 1 รายการ ้นเงิ
เป น
249,000 บาท
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ
้ายในหมวดค
้าครุภัณ้ที
ฑ ่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
ที่ทาให
้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้
้เป
ให้นอานาจอนุมัติของสภาท
้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
้าด
้วยวิธีการงบประมาณขององค
้กรปกครองส
้ว
นท
้องถิ่น พ.ศ.2541แก
้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 หมวด 4้อ
ข
27จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัต้อไป
ิต
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ
โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่(ด้วยการยกมือ ๑๒
เสียง)
เรื่องที่ ๑๐ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
(กองวิ ชาการและแผนงาน)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เพื่อ้การบริ
ให
หารราชการของเทศบาลเมืองสองพี้อง
่น
้นไปด
เป ้วยความเรียบร
้อยและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือ้ายในป
จ ้งบประมาณ พ.ศ.2561 บางรายการ

๒๒
้าพเจ
ข ้าจึงขอเสนอญัตติ้อสภาเทศบาลเมื
ต
องสองพี้อง
่น
ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ
้าย ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ ในหมวดค
้าครุภัณ้ฑ โดยมีหลักการและเหตุผล
ดั้อไปนี
งต ้
หลักการ
โอนลดจ
้ายจากเงินรายได
้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรแผนงานบริหารงานทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการงบบุคลา
กรหมวดเงินเดือน(ฝ
้ายประจา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน จานวน 882,900 บาท
ประเภทเงินเพิ่ม้างๆ
ต ของพนักงานจานวน25,800บาท
ประเภทเงินประจาตาแหน
้งจานวน 62,000บาท
งบดาเนินงานหมวดค
้าตอบแทน
ประเภทค
้าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจานวน 23,300บาท
รวมงบประมาณโอนลดครั้งนี้จานวน994,000 บาท
ไปตั้ง่ายเป
จ ่นรายการใหม
่้ายจากเงิ
จ
นรายได
้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรแผนงานบริหารงานทั่วไปงานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการงบลงทุนหม
วดค
้าครุภัณ้ฑ
ประเภทครุภัณ้ยานพาหนะและขนส
ฑ
้ง
- รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จานวน 994,000บาท
เพื่อ้ายเป
จ ้นค
้าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบ้ต่
ไม ากว
้า 2,400 ซีซีเกีย้อั
ร ตโนมัติ ขับเคลื่อน 4้อ
ล
แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู พร
้อมหลังคาไฟเบอร
้กลาสหรือเหล็ก
พร
้อมเครื่องกระจายเสียงและอุปกรณ
้ประชาสัมพัน้ธ จานวน 1
คันครุภัณ้รายการนี
ฑ
้อ้นอกบั
ยู
ญชีราคามาตรฐานครุภัณ้ของส
ฑ านักงบประมาณ
จึงตั้งตามราคาท
้องถิ่น และขออนุมัติสภาเทศบาลจัดหาตามราคาท
้องถิ่น
ซึง่ เทศบาลเมืองสองพี้องมี
่น ความจาเป
้นต
้องจัดซื้อครุภัณ้ดั
ฑ งกล
้าวเพื่อ้ใช
ไว้ในรา
ชการเป
้นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และที่แ้ไขเพิ
ก ่มเติม้นไปตามแผนพั
เป
ฒนาท
้องถิ่นสี้่ป พ.ศ.2561-2564 หน
้าที่
187 ลาดับที่ 3รวมตั้ายเป
ง้ จ ้นรายการใหม
้ จานวน 1 รายการ ้นเงิ
เป น
994,000บาท
เหตุผล

๒๓
้วยเทศบาลเมื
ด
องสองพี้องมี
่น ความจาเป
้นต
้องจัดซื้อครุภัณ้ดั
ฑ งกล
้าวเพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล
และดาเนินโครงการเพื่อ้สามารถตอบสนองต
ให
้อความต
้องการของประชาชนพร
้อ
มทั้งแก
้ไขป
้ญหาความเดือนร
้อนของประชาชนได
้รวดเร็วและทั่วถึง
ประกอบกับมีเงินเหลือ้ายประจ
จ
าป
้งบประมาณ พ.ศ.2561 เหลือ้ายบางรายการ
จ
จึงขอโอนเงินงบประมาณไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ จานวน 1 รายการ ้นเงิ
เป น
994,000 บาท
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ
้ายในหมวดค
้าครุภัณ้ที
ฑ ่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
ที่ทาให
้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้
้เป
ให้นอานาจอนุมัติของสภาท
้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
้าด
้วยวิธีการงบประมาณขององค
้กรปกครองส
้ว
นท
้องถิ่น พ.ศ.2541แก
้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 หมวด 4้อ
ข
27จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัต้อไป
ิต
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ
โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่(ด้วยการยกมือ ๑๒
เสียง)
เรื่องที่ ๑๑ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เพื่อ้การบริ
ให
หารราชการของเทศบาลเมืองสองพี้อง
่น
้นไปด
เป ้วยความเรียบร
้อยและมีประสิทธิภาพ

๒๔
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือ้ายในป
จ ้งบประมาณ พ.ศ.2561 บางรายการ
้าพเจ
ข ้าจึงขอเสนอญัตติ้อสภาเทศบาลเมื
ต
องสองพี้อง
่น
ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ
้าย ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ ในหมวดค
้าที่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
โดยมีหลักการและเหตุผล ดั้อไปนี
งต ้
หลักการ
โอนลดจ
้ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงาน
การศึกษางานระดับ้อนวั
ก ยเรียนและประถมศึกษางบบุคลากรหมวดเงินเดือ
น(ฝ
้ายประจา)
ประเภทเงินประจาตาแหน
้งพนักงานครูเทศบาลจานวน352,000บาท
งบดาเนินงาน หมวดค
้าใช
้สอย
ประเภทรายจ
้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที้เข
่ไม้าลักษณะรายจ
้ายหมวดอื่นๆ
- รายการค
้าใช
้จ
้ายในการเดินทางไปราชการจานวน 29,000บาท
รายการโครงการฝ
้กทักษะด
้านกีฬาและส
้งเสริมกิจกรรมนันทนาการสาหรับเด็กแ
ละเยาวชนจานวน 119,000 บาท
- รายการโครงการสนับสนุน้าใช
ค ้จ
้ายการบริหารสถานศึกษา
- รายการค
้าใช
้จ
้ายในการส
้งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“สถานศึกษาพอเพียง”สู
้
ศูน้การเรี
ย
ยนรู
้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจานวน 500,000บาท
รวมงบประมาณโอนลดครั้งนี้จานวน1,000,000บาท
ไปตั้ง่ายเป
จ ่นรายการใหม
่จ
้ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปแผนงานเคหะและชุมช
นงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลงบลงทุนหมวด
้าที
ค ่ดินและสิ้อสร
่งก ้างประเภทค
้าก
้อสร
้างสิ่งสาธารณูปการ
- รายการโครงการก
้อสร
้างบ
้อหมักสิ่งปฏิกูลจานวน1,000,000บาท
เพื่อ้ายเป
จ ้นค
้าก
้อสร
้างบ
้อหมักสิ่งปฏิกูล จานวน 1 แห
้ง
้อขยะดอนน
(บ
้อย)รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกาหนดเป
้นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แ้ไขเพิ
ก ่มเติม้นไปตามแผนพั
เป
ฒนาท
้องถิ่นสี้่ป
พ.ศ.2561-2564 หน
้าที่ 128 ลาดับที่ 5รวมตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ จานวน 1
รายการ ้นเงิ
เป น 1,000,000 บาท
เหตุผล

๒๕
้วยเทศบาลเมื
ด
องสองพี้องมี
่น ความจาเป
้นต
้องก
้อสร
้างบ
้อหมักสิ่งปฏิกูล
เพื่อกาจัดสิ่งปฏิกูล้ถู
ให ก้องตามหลั
ต
กสุขาภิบาล
ประกอบกับมีเงินเหลือ้ายประจ
จ
าป
้งบประมาณ พ.ศ.2561 เหลือ้ายบางรายการ
จ
จึงขอโอนเงินงบประมาณไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ จานวน 1 รายการ ้นเงิ
เป น
1,000,000 บาท
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ
้ายในหมวดค
้าครุภัณ้ที
ฑ ่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
ที่ทาให
้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้
้เป
ให้นอานาจอนุมัติของสภาท
้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
้าด
้วยวิธีการงบประมาณขององค
้กรปกครองส
้ว
นท
้องถิ่น พ.ศ.2541แก
้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 หมวด 4้อ
ข
27จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัต้อไป
ิต
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ
โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่(ด้วยการยกมือ ๑๒
เสียง)
เรื่องที่ ๑๒ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เพื่อ้การบริ
ให
หารราชการของเทศบาลเมืองสองพี้อง
่น
้นไปด
เป ้วยความเรียบร
้อยและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือ้ายในป
จ ้งบประมาณ พ.ศ.2561 บางรายการ
้าพเจ
ข ้าจึงขอเสนอญัตติ้อสภาเทศบาลเมื
ต
องสองพี้อง
่น

๒๖
ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ
้าย ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ ในหมวดค
้าที่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
โดยมีหลักการและเหตุผล ดั้อไปนี
งต ้
หลักการ
โอนลด้ายจากหมวดเงิ
จ
นอุดหนุนทั่วไปแผนงานการศึกษา
งานระดับ้อนวั
ก ยเรียนและประถมศึกษางบบุคลากรหมวดเงินเดือน(ฝ
้ายประจา)
ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลจานวน1,000,000บาท
ประเภทเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลจานวน788,900บาท
ประเภทค
้าจ
้างลูก้างประจ
จ
าจานวน 211,100 บาท
รวมงบประมาณโอนลดครั้งนี้ จานวน2,000,000บาท
ไปตั้ง่ายเป
จ ่นรายการใหม
่
้ายจากหมวดเงิ
จ
นอุดหนุนทั่วไปแผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและงา
นสาธารณสุขอื่นงบลงทุนหมวดค
้าที่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
ประเภทอาคารต
้างๆ
- รายการโครงการก
้อสร
้างโรงฆ
้าสัต้ที
ว ้มาตรฐานจ
่ได
านวน2,000,000บาท
เพื่อ้ายเป
จ ้นค
้าก
้อสร
้างโรงฆ
้าสัต้ที
ว ้มาตรฐาน
่ได
จานวน 1 แห
้ง
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกาหนดเป
้นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 และที่แ้ไขเพิ
ก ่มเติม้นไปตามแผนพั
เป
ฒนาท
้องถิ่นสี้่ป พ.ศ.2561-2564
หน
้าที่ 137 ลาดับที่ 7รวมตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ จานวน 1 รายการ
้นเงิ
เป น2,000,000 บาท
เหตุผล
้วยเทศบาลเมื
ด
องสองพี้องมี
่น ความจาเป
้นต
้องก
้อสร
้างโรงฆ
้าสัต้ว
เพื่อสุขภาพและอนามัยของผู
้บริโภค
พร
้อมทั้งมีระบบการผลิตเนื้อสัต้ที
ว ่ถูก้องได
ต ้มาตรฐานตามที่กาหนด
ประกอบกับมีเงินเหลือ้ายประจ
จ
าป
้งบประมาณ พ.ศ.2561 เหลือ้ายบางรายการ
จ
จึงขอโอนเงินงบประมาณไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ จานวน 1 รายการ ้นเงิ
เป น
2,000,000 บาท
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ
้ายในหมวดค
้าครุภัณ้ที
ฑ ่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
ที่ทาให
้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้
้เป
ให้นอานาจอนุมัติของสภาท
้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
้าด
้วยวิธีการงบประมาณขององค
้กรปกครองส
้วนท
้อ

๒๗
งถิ่น พ.ศ.2541แก
้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 หมวด 4้อ
ข
27จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัต้อไป
ิต
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
นายธนกร ตันติไพจิตร
การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์น้ี สร้างสถานทีใ่ ด
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
จะก่อสร้างทีบ่ ่อขยะดอนน้อย
เพื่อจะได้เชื่อมต่อระบบบาบัดน้าเสียในสถานทีเ่ ดียวกัน
นายกเทศมนตรี
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรื
อไม่เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ
โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่(ด้วยการยกมือ ๑๒
เสียง)
เรื่องที่ ๑๓ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (กองช่าง)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เพื่อ้การบริ
ให
หารราชการของเทศบาลเมืองสองพี้อง
่น
้นไปด
เป ้วยความเรียบร
้อยและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือ้ายในป
จ ้งบประมาณ พ.ศ.2561 บางรายการ
้าพเจ
ข ้าจึงขอเสนอญัตติ้อสภาเทศบาลเมื
ต
องสองพี้อง
่น
ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ
้าย ประจาป
้งบประมาณ พ.ศ.2561

๒๘
ไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ ในหมวดค
้าที่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
โดยมีหลักการและเหตุผล ดั้อไปนี
งต ้
หลักการ
โอนลด้ายจากเงิ
จ
นรายได
้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ
้าถนนงบดาเนินงาน
หมวดค
้าใช
้สอย
ประเภทรายจ
้ายเพื่อ้ได
ให้มาซึ่งบริการ
รายการโครงการจัดทารายงานประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ
้และสิ่งแว
ดล
้อมการใช
้บังคับผังเมืองรวมเมืองสองพี้องจ
่น านวน 540,000
บาทรวมงบประมาณโอนลดครั้งนี้จานวน 540,000บาท
ไปตั้ง่ายเป
จ ่นรายการใหม
่้ายจากเงิ
จ
นรายได
้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ
้าถนน
งบลงทุนหมวดค
้าที่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
ประเภทค
้าก
้อสร
้างสิ่งสาธารณูปโภค
- รายการโครงการก
้อสร
้างวางท
้อระบายน้า คสล.
จากศูน้พั
ย ฒนาเด็กเล็กถึงศาลเจ
้าแม
้ตะเคียนทอง (ชุมชนลาดเข็มทอง)
จานวน 540,000 บาท
เพื่อ้ายเป
จ ้นค
้าก
้อสร
้างวางท
้อระบายน้า คสล. ขนาดเส
้นผ
้าศูน้กลาง
ย
0.60 เมตร
พร
้อมบ
้อพักยาว 195 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกาหนดเป
้นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 และที่แ้ไขเพิ
ก ่มเติม้นไปตามแผนพั
เป
ฒนาท
้องถิ่นสี้่ป พ.ศ.2561-2564
หน
้าที่ 76 ลาดับที่ 3รวมตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ จานวน 1 รายการ ้นเงิ
เป น
540,000 บาท
เหตุผล
้วยเทศบาลเมื
ด
องสองพี้องมี
่น ความจาเป
้นต
้องก
้อสร
้างวางท
้อระบายน้า คสล.
จากศูน้พั
ย ฒนาเด็กเล็กถึงศาลเจ
้าแม
้ตะเคียนทอง (ชุมชนลาดเข็มทอง)
เพื่อแก
้ป
้ญหาน้าท
้วมขังภายในชุมชน
ประกอบกับมีเงินเหลือ้ายประจ
จ
าป
้งบประมาณ พ.ศ.2561 เหลือ้ายบางรายการ
จ
จึงขอโอนเงินงบประมาณไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้ จานวน 1 รายการ ้นเงิ
เป น
540,000 บาท

๒๙
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ
้ายในหมวดค
้าครุภัณ้ที
ฑ ่ดินและสิ้อสร
่งก ้าง
ที่ทาให
้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ายเป
้งจ ้นรายการใหม
้
้เป
ให้นอานาจอนุมัติของสภาท
้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
้าด
้วยวิธีการงบประมาณขององค
้กรปกครองส
้ว
นท
้องถิ่น พ.ศ.2541แก
้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 หมวด 4้อ
ข
27จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัต้อไป
ิต
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ
โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่(ด้วยการยกมือ ๑๒
เสียง)
เรื่องที่ ๑๔ญัตติ ขออนุมตั ิ กนั เงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สานักปลัดเทศบาล)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
ตามทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้อนุมตั ใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่
ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างเพื่อดาเนินการดังนี้
๑. รายการจัดซือ้ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จานวน 814,000 บาท
๒. โครงการติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด (CCTV)
จานวน 490,000 บาท
๓.
โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณด้านหน้าสานักงานเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
จานวน 1,000,000 บาท

๓๐
๔.
โครงก่อสร้างสิง่ อานวยความสะดวกให้แก่คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ จานวน 300,000 บาท
แต่เนื่องจากขณะนี้ใกล้สน้ิ งบประมาณทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดซือ้ จ้างก่
อหนี้ผกู พันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการทัง้ 4
โครงการดังกล่าวได้ทนั ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จึงมีความจาเป็ นขออนุ มตั กิ นั เงินงบประมาณโครงการทัง้ 4
โครงการดังกล่าวต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
เพื่อไปเบิกจ่ายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
หลักการ
ขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561จานวน
4 โครงการ ดังนี้
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
1. รายการจัดซือ้ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันจานวน 814,000 บาท
2. โครงการติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด (CCTV)
จานวน 490,000 บาท
หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
3.
โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณด้านหน้าสานักงานเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
จานวน 1,000,000 บาท
4.
โครงก่อสร้างสิง่ อานวยความสะดวกให้แก่คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ จานวน 300,000 บาท
รวมรายจ่ายทีข่ ออนุ มตั กิ นั เงินทัง้ สิน้ เป็ นเงิน 2,604,000 บาท
เหตุผล
เนื่องจากระยะเวลาทีเ่ หลือไม่สามารถดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างก่อหนี้ผกู พันแ
ละเบิกจ่ายงบประมาณโครงการทัง้ 4 โครงการไม่ทนั ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 จึงจาเป็ นต้องขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายทัง้ 4
โครงการดังกล่าวไปเบิกในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
กาหนดว่า “ในกรณีทม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ
และสิง่ ก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผกู พันแต่มคี วามจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินนัน้ ต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุ มตั กิ นั เงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อกี ไ

๓๑
ม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ”จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุ
มัติ
ตามระเบียบต่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒
เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจา
ปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ด้วยการยกมือ ๑๒ เสียง)
เรื่องที่ ๑๕ญัตติ ขออนุมตั ิ กนั เงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เนื่องจากขณะนี้ใกล้สน้ิ ปี งบประมาณประกอบกับงานป้ องกันและบรรเทาส
าธารณภัย สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
มีรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์และค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีส่ ภาเทศบาลเมือง
สองพีน่ ้องได้ให้ความเห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ไ
ปแล้วนัน้
เนื่องจากเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณดัง
กล่าว แต่คาดว่าไม่สามารถดาเนินการได้ทนั ในปี งบประมาณพ.ศ.
2561จึงมีความจาเป็ นต้องขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบปร
ะมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังต่อไปนี้
หลักการ
ขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
มีรายละเอียดดังนี้จา่ ยจากรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทัวไปเกี
่
ย่ ว
กับการรักษาความสงบภายในงบลงทุนหมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างประเภท
อาคารต่างๆรายการโครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั พนักงานดับเพลิงจานวน1,
800,000 บาทเพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชัน้ ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 20 เมตร พร้อมกัน้ ห้องพักจานวน 10 ห้อง

๓๒
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมเป็ นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 153 ลาดับที่ 9
จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรและหมวดเงินอุดหนุนทัวไปแผนงานการรั
่
กษาความสงบภ
ายในงานบริหารทัวไปเกี
่
ย่ วกับการรักษาความสงบภายในงบลงทุนหมวดค่า
ครุภณ
ั ฑ์ประเภทครุภณ
ั ฑ์อ่นื รายการแผงกัน้ จราจรแบบยืดหดชนิดสแตนเลส
จานวน 249,000
บาทเพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ แผงกัน้ จราจรแบบยืดหดชนิดสแตนเลส
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x11.00x0.60 เมตร จานวน 1 แผง
และขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x10.00x0.60เมตรจานวน 1
แผงเป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมเป็ นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)หน้า 48 ลาดับที่ 29
เหตุผล
ตามทีง่ านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้รบั อนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณตัง้ จ่ายเป็ นรายการให
ม่ ในงบลงทุน หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ
โครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั พนักงานดับเพลิง และประเภทครุภณ
ั ฑ์อ่นื
แผงกัน้ จราจรแบบยืดหดชนิดสแตนเลส ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 นัน้
เนื่องจากขณะนี้ใกล้สน้ิ ปี งบประมาณประกอบกับคาดว่าไม่สามารถดาเนินกา
รจัดจ้างตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ได้ทนั ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๕8 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
กาหนดว่า “ในกรณีทม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผกู พันแต่มคี วามจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินนัน้ ต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุ มตั กิ นั เงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อกี ไ
ม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ”
ดังนัน้ จึงขออนุ มตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง จานวน 2
รายการจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมตั ติ ่อ
ไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล

๓๓
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒
เสียง)

มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจา
ปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ด้วยการยกมือ ๑๒ เสียง)
เรื่องที่ ๑๖ญัตติ ขออนุมตั ิ กนั เงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองช่าง)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เนื่องจากขณะนี้ใกล้สน้ิ ปี งบประมาณประกอบกับเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อ
งมีรายจ่ายในหมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้ใ
ห้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปแล้วนัน้
เนื่องจากเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณดัง
กล่าว แต่คาดว่าอาจจะไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ทนั ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561
จึงมีความจาเป็ นต้องขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
ขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
เหตุผล
ตามทีเ่ ทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ดาเนินโครงการต่างๆ
ในงบลงทุน หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
เนื่องจากขณะนี้ใกล้สน้ิ ปี งบประมาณและคาดว่าไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่า
ยงบประมาณบางรายการในงบลงทุน
หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างได้ทนั ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2561ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๕8 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
กาหนดว่า “ในกรณีทม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผกู พันแต่มคี วามจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินนัน้ ต่อไปอีก

๓๔
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุ มตั กิ นั เงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อกี ไ
ม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ”
ดังนั น้ จึงขออนุ มตั ิก ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 จานวน 4 รายการ ต่อไปนี้
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าถนน
งบลงทุนหมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโ
ภค
- รายการโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามคลองชลประทานบริเวณถนนศรีสาราญ2 ซอย 2
ชุมชนปฐมตวงทองจานวน 495,000บาทจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
่
- รายการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.
จากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กถึงศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองชุมชนลาดเข็มทองจานวน
540,000 บาทจ่ายจากเงินรายได้
- รายการโครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนศรีสาราญ 2
จากแนวฟุตบาทเดิมถึงแยกถนนศรีสาราญ 3 ชุมชนศรีสาราญ จานวน
1,430,000 บาทจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
่
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปการ
- รายการโครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์สวนสุขภาพลาดเข็มทอง
ชุมชนลาดเข็มทองจานวน 499,500 บาท จ่ายจากเงินรายได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมตั ติ ามระเบียบต่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒
เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจา
ปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ด้วยการยกมือ ๑๒ เสียง)
เรื่องที่ ๑๗ญัตติ ขออนุมตั ิ กนั เงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองวิ ชาการและแผนงาน)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง

๓๕
นายกเทศมนตรี

ตามทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง ได้อนุมตั ใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
เป็ นจานวนเงิน ๙๙๔,๐๐๐ บาท
แต่เนื่องจากขณะนี้ใกล้สน้ิ งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดซือ้ จ้างก่อหนี้ผกู พันและเบิกจ่ายได้ทนั ในปี งบ
ประมาณนี้
จึงมีความจาเป็ นต้องขออนุ มตั กิ นั เงินงบประมาณรายการดังกล่าวต่อสภาเทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้อง เพื่อไปเบิกจ่ายในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ต่อไป
หลักการ
ขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
แผนงานบริหารงานทัวไปงานวางแผนสถิ
่
ตแิ ละวิชาการงบลงทุนหมวดค่าครุ
ภัณฑ์ประเภทค่าครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด ๑ ตัน จานวน ๙๙๔,000 บาท

เหตุผล
เนื่องจากระยะเวลาทีเ่ หลือไม่สามารถดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างก่อหนี้ผกู พันแ
ละเบิกจ่ายงบประมาณรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ได้ทนั ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จึงจาเป็ นต้องขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าวไปเบิกใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
กาหนดว่า “ในกรณีทม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผกู พันแต่มคี วามจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินนัน้ ต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุ มตั กิ นั เงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อกี ไ
ม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ”จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุ
มัตติ ามระเบียบต่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ

๓๖
บาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒
เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจา
ปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ด้วยการยกมือ ๑๒ เสียง)
เรื่องที่ ๑๘ญัตติ ขออนุมตั ิ กนั เงิ นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องกันเงินงบประมาณรายจ่
ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
เนื่องจากคาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดงั กล่าวได้ท ั
นภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จึงขออนุมตั กิ นั เงินต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ด้วยหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
ขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
เหตุผล
ตามทีเ่ ทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้รบั ความเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาล
เมืองสองพีน่ ้อง เพื่อให้ดาเนินการโครงการต่างๆ
ในหมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
แต่เนื่องจากระยะเวลาทีเ่ หลือไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดค่าทีด่ ิ
นและสิง่ ก่อสร้างได้ทนั ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2547
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘หมวด 5 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
กาหนดว่า
“ในกรณีทม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผกู พั
น แต่มคี วามจาเป็ นจะต้องใช้จา่ ยเงินนัน้ ต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุ มตั กิ นั เงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อกี ไ
ม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ”
ดังนัน้ เพื่อปฏิบตั ใิ ห้เป็ นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน

๓๗
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘หมวด 5 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง
จึงขออนุมตั กิ นั เงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ดังรายการต่อไปนี้
จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุ นทัวไป
่
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน
หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ รายการก่อสร้าง
โรงฆ่าสัตว์ทไ่ี ด้มาตรฐาน จานวน 1 แห่ง งบประมาณ 2,000,000 บาท
จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุ นทัวไป
่ หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล งบลงทุน
หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปการ
รายการก่อสร้างบ่อหมักสิง่ ปฏิกูล จานวน 1 แห่ง (บ่อขยะดอนน้อย)
งบประมาณ 1,000,000 บาท รวมรายจ่ายทีข่ ออนุ มตั กิ นั เงินทัง้ สิน้ เป็ นเงิน
3,๐00,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ตามระเบียบ ต่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศ
บาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๑ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๒
เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจา
ปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (ด้วยการยกมือ ๑๒ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่นๆ
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

๓๘
(นายสราวุฒ ิ ประยูรวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลงชื่อ อรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์ เลขานุการสภาเทศบาล/ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางอรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์)
รองปลัดเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง

คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล
ทาหน้าทีต่ รวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้แล้ว เมือ่ วันที่ 3
ตุลาคม 2561
ลงชื่อ

ประยงค์ ตะเพียนทอง ประธานกรรมการ
(นายประยงค์ ตะเพียนทอง)

ลงชื่อ

สุรวี รรณ ยิม้ ย่อง
กรรมการ
(นางสุรวี รรณ ยิม้ ย่อง)

ลงชื่อ

สมเจตน์ แดงสีหยุน่
กรรมการ
(นายสมเจตน์ แดงสีหยุน่ )

ลงชื่อ

พงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล กรรมการ
(นายพงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล)

ลงชื่อ พงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช กรรมการ
(นายพงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช)
ลงชื่อ

ลงชื่อ

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

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

สภาเทศบาลรับรองเมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ลงชื่อ ยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา

ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง

๓๙
(นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา)

