๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ผูม้ าประชุม
1. นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
2. นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
3. นายนพดล
โกกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
4. นายสมเจตน์ แดงสีหยุน่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
5. นางสุรวี รรณ ยิม้ ย่อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
6. นายชินพงษ์ วรศรีวศิ าล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
7. นายศรายุทธ เสาร์แสง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
8. นายพงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
9. นายพงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
10. นางฐานิตา
สินพูล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
11. นายธนกร
ตันติไพจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
12. นายเกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
13. นายประยงค์ ตะเพียนทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
14. นายพิรณ
ุ
อินทรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
15. นายไพบูลย์ ภมรพล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
16. นางอรนุช
บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายประวิทย์ ศรีจนั ทร์อ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง (ลาป่ วย)
2. นายนันท์
เอีย่ มสอาด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง(ลาป่ วย)
3. นางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง (ลาป่ วย)
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายวิโรจน์
คณูวฒ
ั นา
นายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
2. นายประเจตน์ เสร็จกิจดี
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
3. นางสาวรัชช์นันท์ ชื่นสุขอุรากุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
4. นายภาณุ
มิตรสันติสุข
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
5. นายไพโรจน์ ศรีรงุ่ เรือง
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
6. นายสุนทร
ฮกฮัว้
เจ้าหน้าทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
7. นายสราวุฒ ิ ประยูรวงศ์
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 เทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
วันนี้เป็ นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑เนื่องจากนายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
ได้ลาออกจากตาแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5
พฤศจิกายน ๒๕61 ดังนัน้ ตามความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง

แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒
กาหนดให้รองประธานสภาเทศบาลทาหน้าทีป่ ระธานสภาเทศบาล
ในการดาเนินการประชุม จึงขอเรียนเชิญนายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
และดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญสมัยที่ 4
ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ตามระเบียบวาระต่อไป (ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย)
นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติและคณะผูบ้ ริหารเทศบาลทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็ นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ประจาปี
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธาน พ.ศ. ๒๕๖๑เมือ่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมาครบองค์ประชุมแล้ว
กระผมขอเปิ ดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ เรื่องที่ ๑วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลลาป่ วย๓ คน คือนายประวิทย์
ศรีจนั ทร์อ่อน
รองประธานสภาเทศบาล นายนันท์ เอีย่ มสอาด และนางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธาน เรื่องที่ ๒เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้มหี นังสือที่ สพ52107/1237ลงวันที่ 27
กันยายน
2561แจ้งว่าผูว้ ่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรไี ด้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญั
ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องและนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้องได้ประกาศใ
ช้เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว
โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม2561
และได้ส่งเทศบัญญัตงิ บประมาณฉบับดังกล่าวให้สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อ
งด้วยแล้ว
กระผมจึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องทุกท่านได้รบั ทราบ
ทีป่ ระชุม
ทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๒

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๓
นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาหน้าทีใ่ นการตรวจรายงาน
รองประธานสภาเทศบาล การประชุมแล้ว
และฝ่ ายเลขานุการสภาเทศบาลได้จดั ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธาน ทุกคนตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนัน้
มีสมาชิกสภาเทศบาลคนใดประสงค์ทจ่ี ะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
เมือ่ ไม่มกี ระผมขอมติทป่ี ระชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลคนใดรับรองรายงานกา
รประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๓ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕6๑ เมือ่ วันที่ ๒๕ กันยายน๒๕๖๑
โปรดยกมือ (ยกมือ
๑๔ เสียง)
ทีป่ ระชุม
มีมติรบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องสมัยสามัญสมัยที่ ๓
ครัง้ ที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕6๑ เมือ่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑(ด้วยการยกมือ ๑๔
เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม(ไม่ม)ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่ นตัง้ ขึ้นเพื่อพิ จารณาเสร็จแล้ว(ไม่ม)ี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
เรื่องที่ ๑
การพิ จารณาเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องแทนตาแหน่ งที่ว่าง
นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ
เนื่องจากนายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
รองประธานสภาเทศบาล ได้ขอลาออกจากตาแหน่งประธานสภาเทศบาลตัง้ แต่วนั ที่ 5พฤศจิกายน
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธาน พ.ศ. 2561
จึงต้องมีการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องแทนตาแหน่งทีว่ ่างให
ม่ จึงขอให้เลขานุการสภาเทศบาลชีแ้ จงระเบียบ
นางอรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์ พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เติมจนถึง (ฉบับที่ 13)
เลขานุการสภาเทศบาล พ.ศ.2552 มาตรา 20 ตรี กาหนดว่า
ในกรณีทป่ี ระธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุ
ใดเหตุหนึ่งตามมาตรา 20 ทวิ
ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึน้ แทนตาแหน่งทีว่ ่างภายใน 15
วัน นับแต่วนั ทีต่ าแหน่งว่างลง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 กาหนดว่า

๔
“วิธเี ลือกประธานสภาท้องถิน่ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ แต่ละคนมีสทิ ธิเสนอชื่อส
มาชิกสภาท้องถิน่ คนหนึ่งทีต่ นเห็นสมควรให้เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งประธานสภ
าท้องถิน่ การเสนอนัน้ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน่ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิน่ แต่ละคนมีสทิ ธิรบั รองได้เพียงครัง้ เดียว
ชื่อทีเ่ สนอไม่จากัดจานวน
และให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านัน้
โดยวิธเี ขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท้ ถ่ี ูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ
เมือ่ ตรวจนับแล้วให้ประธานทีป่ ระชุมประกาศคะแนนต่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่
ผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดเป็ นผูไ้ ด้ รับเลือก
ถ้ามีผไู้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงสุด
นัน้ โดยใช้วธิ เี ดิม
ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผไู้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก
ให้ใช้วธิ จี บั สลากเฉพาะ
ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน” และข้อ 14 กาหนดว่า
“ในการเลือกประธานสภาท้องถิน่ รองประธานสภาท้องถิน่
หรือเลขานุการสภาท้องถิน่
ถ้ามีการเสนอชื่อผูส้ มควรได้รบั การแต่งตัง้ เพียงตาแหน่งละหนึ่งคนให้ถอื ว่าผู้
นัน้ ได้รบั เลือก”
นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ
เลขานุการสภาเทศบาลได้ชแ้ี จงระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้ทุกคนทราบแ
ล้ว
รองประธานสภาเทศบาล
ผมจึงขอดาเนินการในการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องขอให้สม
าชิก
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธาน
สภาเทศบาลเสนอชื่อผูท้ เ่ี ห็นสมควรดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล
เมืองสองพีน่ ้องครับ
นายไพบูลย์ ภมรพล
กระผมนายไพบูลย์ ภมรพล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง เขต ๓
ขอเสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางฐานิตา สินพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเขต ๒
เป็ นประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ ขอผูร้ บั รอง (นายพงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช,นายพงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล
ยกมือรับรอง)
รองประธานสภาเทศบาล มีผรู้ บั รองถูกต้อง
มีสมาชิกสภาเทศบาลคนใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลอื่น
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธาน เป็ นประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องอีกหรือไม่ (ไม่ม)ี
เมือ่ มีผเู้ สนอชื่อนางฐานิตา สินพูลเพียงรายเดียว ตามระเบียบข้อ 14

๕
ให้ถอื ว่าผูน้ นั ้ ได้รบั เลือก
เป็ นอันว่าทีป่ ระชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้เลือกนางฐานิตาสินพูล
เป็ นประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
และผมจะรายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องไปยังผูว้ ่า
ราชการจังหวัดสุพรรณบุรเี พื่อแต่งตัง้ ตามระเบียบต่อไป
ทีป่ ระชุม
มีมติเลือกนางฐานิตาสินพูล เป็ นประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
(ด้วยการเสนอชื่อเพียงรายเดียว)
เรื่องที่ ๒
ญัตติ ขออนุมตั ิ จ่ายขาดเงิ นสะสมของกองประปาเทศบาลเมืองสองพี่น้
องเพื่อเป็ นเงิ นรับฝากประกันสัญญา(กองประปา)
นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธาน
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
ด้วยกองประปาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องขออนุมตั จิ า่ ย
ขาดเงินสะสมเพื่อมาเป็ นเงินรับฝากประกันสัญญาโดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
ขออนุ มตั จิ ่ายขาดเงินสะสมของกองประปาเทศบาลเมืองสองพี่น้องจานวน
53,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินรับฝากเงินประกันสัญญา
เพื่อเบิกคืนให้กบั ผู้รบั จ้างเมื่อครบกาหนดสัญญา
เหตุผล
เนื่องจากกองประปาได้ตงั ้ งบประมาณประจาปี พ.ศ.2560
ในหมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างไว้ จานวน 3 โครงการ
และได้ทาสัญญาจ้างตามโครงการดังนี้
1. โครงการปรับปรุงวางท่อเมนส่งน้าประปาบริเวณสานักงานเทศบาล
จานวน 402,000 บาทตามสัญญาเลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ผูร้ บั จ้างได้วางเงินประกันสัญญาไว้จานวน 20,100 บาท
2.โครงการปรับปรุงวางท่อเมนส่งน้าประปาบริเวณโรงสูบน้าหน้าอาเภอ–
ตรงข้ามโรงงานตุ๊กตา จานวน 256,000 บาท ตามสัญญาเลขที่
2/2560ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ผูร้ บั จ้างได้วางประกันสัญญาไว้จานวน
12,800 บาท
3.โครงการปรับปรุงวางท่อเมนส่งน้าประปาบริเวณสานักงานป้ องกันธนาคารออมสิน จานวน402,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2560 ผูร้ บั จ้างได้วางเงินประกันสัญญาไว้ จานวน 20,100บาท

๖
รวมเงินประกันสัญญารวม 3 โครงการ เป็ นเงิน 53,000 บาท
ซึง่ ตามระเบียบกองประปาต้องนาเงินประกันสัญญาทัง้ สามโครงการดังกล่าว
จานวน 53,000 บาทนาเข้าเป็ นเงินรับฝากเงินประกันสัญญา
เพื่อรอจ่ายคืนให้กบั ผูร้ บั จ้างแต่กองประปาได้นาเงินประกันสัญญาดังกล่าว
นาเข้าเป็ นเงินรายได้เบ็ดเตล็ดซึง่ เป็ นการนาเข้าผิดหมวดรายรับ
จึงทาให้ไม่สามารถเบิกส่งคืนให้กบั ผูร้ บั จ้างได้ เมือ่ ครบกาหนดตามสัญญา
ดังนัน้ กองประปาจึงขออนุมตั จิ า่ ยขาดเงินสะสมของกองประปาเป็ นเงิน
53,000
บาทเพื่อเบิกจ่ายเงินฝากประกันสัญญาให้กบั ผูร้ บั จ้างเมื่อครบกาหนดตามสั
ญญาจึงขอเสนอญัตติขออนุ มตั จิ า่ ยขาดเงินสะสมกองประปา จานวน 53,000
บาท ต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
เพื่อโปรดพิจารณาอนุ มตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2547
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2558 ข้อ 89 และข้อ 94 ทัง้ นี้ ณ วันที่
18 กันยายน 2561 กองประปาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง มีเงินสะสมทัง้ สิน้

จานวน 589,763.32 บาท
คานวณการสารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินสะสมขององค์ปกค
รองส่วนท้องถิน่ แล้ว คงเหลือเงินสะสมทีส่ ามารถใช้จ่ายได้จานวน
457,225.40
บาทจึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องพิจารณาอนุมตั ติ ่อ
ไป
นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ ตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลคนใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธาน เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลคนใดอนุมตั ใิ ห้เทศบ
าลเมืองสองพีน่ ้องจ่ายขาดเงินสะสมของกองประปาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเพื่
อเป็ นเงินรับฝากประกันสัญญาตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ
โปรดยกมือ(ยกมือ ๑๔ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องจ่ายขาดเงินสะสมของกองประปาเ
ทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเพื่อเป็ นเงินรับฝากประกันสัญญา(ด้วยการยกมือ ๑๔
เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๗
นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ มีสมาชิกสภาเทศบาลคนใดมีเรือ่ งทีจ่ ะเสนอทีป่ ระชุมหรือไม่ เมือ่ ไม่ม ี
รองประธานสภาเทศบาล บัดนี้การประชุมได้ดาเนินการมาครบระเบียบวาระแล้ว
กระผมขอขอบคุณสมาชิก
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธาน สภาเทศบาล คณะผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ ขอปิ ดประชุม
เลิ กประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น

ลงชื่อ ศราวุฒ ิ 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
30 พฤศจิกายน 2561
ลงชื่อ

ลงชื่อ

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

๘
ลงชื่อ

ลงชื่อ

นภดล โกกุล
(นายนพดล โกกุล)

กรรมการ

พงษ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล กรรมการ
(นายพงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล)

ลงชื่อ พงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช กรรมการ
(นายพงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช)
ลงชื่อ

เกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว
(นายเกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว)

ลงชื่อ

ธนกร ตันติไพจิตร
(นายธนกร ตันติไพจิตร)

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

สภาเทศบาลรับรองเมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ลงชื่อ

ฐานิตา สินพูล
ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
(นางฐานิตา สินพูล)

