๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครัง้ ที่ ๒ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ผูม้ าประชุม
1. นางฐานิตา
สินพูล
ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
2. นายนพดล
โกกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
3. นายนันท์
เอีย่ มสอาด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
4. นายสมเจตน์ แดงสีหยุน่
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
5. นางสุรวี รรณ ยิม้ ย่อง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
6. นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
7. นายศรายุทธ เสาร์แสง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
8. นายพงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
9. นายธนกร
ตันติไพจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
10. นายเกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
11. นายประยงค์ ตะเพียนทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
12. นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
13. นายพิรณ
ุ
อินทรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
14. นายไพบูลย์ ภมรพล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
15. นายประวิทย์ ศรีจนั ทร์อ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
16. นางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
17. นางอรนุช
บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายพงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง(ลาป่ วย)
2. นายชินพงษ์ วรศรีวศิ าล
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. 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.

๒
นางอรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
คณะผูบ้ ริหาร
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
วันนี้เป็ นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครัง้ ที่
๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ดิฉันขอแจ้งคาสังจั
่ งหวัดสุพรรณบุร ี ดังนี้
คาสังจั
่ งหวัดสุพรรณบุร ี ที่ 12634/2561
เรือ่ งแต่งตัง้ ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องแทนตาแหน่งทีว่ ่าง
ด้วยสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2๕61 เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ได้มมี ติเลือกนางฐานิตา สินพูล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องดารงตาแหน่ งประธานสภาเทศบาลเมือง
สองพีน่ ้องแทนตาแหน่งทีว่ ่างอาศัยอานาจตามความในมาตรา 20
แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่
จึงแต่งตัง้ ให้นางฐานิตา สินพูล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาลเมือง
สองพีน่ ้องแทนตาแหน่งทีว่ ่างทัง้ นี้ตงั ้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป สัง่ ณ วันที่ 16
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ลงชื่อนายธีรชัย ทศรฐ รองผูว้ ่าราชการจังหวัด
รักษาราชการแทนผูว้ ่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรดี งั นัน้ จึงขอเรียนเชิญนางฐา
นิตาสินพูลประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องจุดเทียน ธูป
บูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมัยสามัญสมัยที่ 4ครัง้ ที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕61ตามระเบียบวาระต่อไป
(ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย)
นางฐานิตา สินพูล
สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติและคณะผูบ้ ริหารเทศบาลทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล
วันนี้เป็ นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ครัง้ ที่
๒ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๑เมือ่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมาครบองค์ประชุมแล้ว
ดิฉนั ขอเปิ ดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
นางฐานิตา สินพูล
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
เรื่องที่ ๑วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลลาป่ วย ๒ คน คือนายพงษ์ศกั ดิ ์
จันทรวัฒนาวณิชและนายชินพงษ์วรศรีวศิ าล
เรื่องที่ ๒ด้วยจังหวัดสุพรรณบุร ี ได้มคี าสังที
่ ่ 12634/2561 ลงวันที่
16พฤศจิกายน ๒561
เรือ่ งแต่งตัง้ ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องแทนตาแหน่งทีว่ ่างนัน้
ซึง่ ฝ่ ายเลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านทราบแล้วนัน้

๓

ทีป่ ระชุม

ดิฉนั ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องทุกท่านทีใ่ ห้ความไว้วางใ
จให้ดฉิ นั ได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั ทรงเกียรติน้ี ขอขอบคุณค่ะ
ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (ไม่ม)ี

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม(ไม่ม)ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่ นตัง้ ขึ้นเพื่อพิ จารณาเสร็จแล้ว(ไม่ม)ี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
เรื่องที่ ๑
การพิ จารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้องแทนตาแห
น่ งที่ว่าง
นางฐานิตา สินพูล
เนื่องจากนายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ประธานสภาเทศบาล
ได้ขอลาออกจากตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล ตัง้ แต่วนั ที่ 15
พฤศจิกายน2561 และจังหวัดสุพรรณบุรไี ด้มหี นังสือที่ สพ0023.4/23421
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
รับทราบการลาออกของรองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
และแจ้งให้ดาเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องแทนตาแ
หน่งทีว่ ่างตาม
ระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด
ดังนัน้ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชีแ้ จงระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
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 าแหน่ งว่างลง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554ข้อ 8 กาหนดว่า
“วิธเี ลือกประธานสภาท้องถิน่ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ แต่ละคนมีสทิ ธิเสนอชื่อส
มาชิกสภาท้องถิน่ คนหนึ่งทีต่ นเห็นสมควรให้เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งประธานสภ
าท้องถิน่ การเสนอนัน้ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน่ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิน่ แต่ละคนมีสทิ ธิรบั รองได้เพียงครัง้ เดียว
ชื่อทีเ่ สนอไม่จากัดจานวน

๔

นางฐานิตา สินพูล
ดิฉนั จึง
ประธานสภาเทศบาล

และให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านัน้ โดยวิธเี ขียนชื่อตัวแ
ละชื่อสกุลของผูท้ ถ่ี ูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ
เมือ่ ตรวจนับแล้วให้ประธานทีป่ ระชุมประกาศคะแนนต่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่
ผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดเป็ นผูไ้ ด้ รับเลือก
ถ้ามีผไู้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงสุด
นัน้ โดยใช้วธิ เี ดิม
ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผไู้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก
ให้ใช้วธิ จี บั สลากเฉพาะผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน” และข้อ 14 กาหนดว่า
“ในการเลือกประธานสภาท้องถิน่ รองประธานสภาท้องถิน่
หรือเลขานุการสภาท้องถิน่
ถ้ามีการเสนอชื่อผูส้ มควรได้รบั การแต่งตัง้ เพียงตาแหน่งละหนึ่งคนให้ถอื ว่าผู้
นัน้ ได้รบั เลือก”
เลขานุการสภาเทศบาลได้ชแ้ี จงระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้ทราบแล้ว

ขอดาเนินการในการเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องขอให้สมา
ชิก

นายไพบูลย์ ภมรพล
สมาชิกสภาเทศบาล
นางฐานิตา สินพูล
ประธานสภาเทศบาล

สภาเทศบาลเสนอชื่อผูท้ เ่ี ห็นสมควรดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาลเ
มืองสองพีน่ ้อง
กระผมนายไพบูลย์ ภมรพล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง เขต ๓
ขอเสนอ
นายสมเจตน์ แดงสีหยุ่น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเขต
๑เป็ นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ขอผูร้ บั รอง (นายพิรุณ อินทรักษ์,นายประยงค์ ตะเพียนทอง ยกมือรับรอง)
มีผรู้ บั รองถูกต้อง
มีสมาชิกสภาเทศบาลคนใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลอื่น
เป็ นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องอีกหรือไม่ (ไม่ม)ี
เมือ่ มีผเู้ สนอชื่อนายสมเจตน์ แดงสีหยุน่ เพียงรายเดียว ตามระเบียบข้อ 14
ให้ถอื ว่าผูน้ นั ้ ได้รบั เลือก
เป็ นอันว่าทีป่ ระชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้เลือกนายสมเจตน์ แดงสีหยุน่
เป็ นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
และดิฉนั จะรายงานผลการเลือก
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรเี
พื่อแต่งตัง้ ตามระเบียบต่อไป

๕
ทีป่ ระชุม

มีมติเลือกนายสมเจตน์ แดงสีหยุน่
เป็ นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
(ด้วยการเสนอชื่อเพียงรายเดียว)

เรื่องที่ ๒ การพิ จารณาเลือกคณะกรรมการสภาท้ องถิ่ น
ชุดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตาแหน่ งที่ว่าง
นางฐานิตา สินพูล
เนื่องจากสภาเทศบาลได้มมี ติในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ประธานสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2555
กาหนดให้แต่งตัง้ คณะกรรมการสภาท้องถิน่ ชุดคณะกรรมการตรวจรายงานก
ารประชุมจานวน 7 คน เนื่องจากนางฐานิตา สินพูล และนายสมเจตน์
แดงสีหยุน่
ได้ขอลาออกจากการเป็ นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตัง้ แต่วนั ที่2
0 พฤศจิกายน2561
ดังนัน้ จึงขอให้สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อทาห
น้าทีเ่ ป็ นคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ชุดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ
มแทนผูท้ ล่ี าออก จานวน 2 คน
ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลชีแ้ จงระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
นางอรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.
2547
เลขานุการสภาเทศบาล แก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 107 กาหนดว่า “ภายใต้บงั คับข้อ
103
วิธกี ารเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้อ
งถิน่ เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกสภาท้องถิน่ แล้
วแต่กรณี
ในกรณีทส่ี มาชิกสภาท้องถิน่ เป็ นผูเ้ สนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน่ รับรองไม่น้
อยกว่าสองคน ส่วนกรณีทผ่ี บู้ ริหารท้องถิน่ เป็ นผูเ้ สนอไม่ตอ้ งมีผรู้ บั รอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน
เว้นแต่ทป่ี ระชุมมีมติเป็ นอย่างอื่นและให้นาวิธกี ารเลือกตามข้อ 12
มาใช้บงั คับโดยอนุโลมข้อ 12
กาหนดว่าวิธเี ลือกรองประธานสภาท้องถิน่ ให้นาความในข้อ 8
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม และ ข้อ 8 กาหนดว่า
“วิธเี ลือกประธานสภาท้องถิน่ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ แต่ละคนมีสทิ ธิเสนอชื่อส
มาชิกสภาท้องถิน่ คนหนึ่งทีต่ นเห็นสมควรให้เป็ นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภา
ท้องถิน่ การเสนอนัน้ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน่ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิน่ แต่ละคนมีสทิ ธิรบั รองได้เพียงครัง้ เดียว
ชื่อทีเ่ สนอไม่จากัดจานวน

๖

นางฐานิตา สินพูล
ดิฉนั จึงขอ
ประธานสภาเทศบาล

นายพิรณ
ุ อินทรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางฐานิตา สินพูล
ประธานสภาเทศบาล

และให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านัน้
โดยวิธเี ขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท้ ถ่ี ูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อเมือ่ ตรวจนับแ
ล้วให้ประธานทีป่ ระชุมประกาศคะแนนต่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่
ผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือก
ถ้ามีผไู้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงสุด
นัน้ โดยใช้วธิ เี ดิม
ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผไู้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก
ให้ใช้วธิ จี บั สลากเฉพาะผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน”
เลขานุการสภาเทศบาลได้ชแ้ี จงระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้แล้ว
ดาเนินการในการเลือกจานวน 2 คน
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูท้ เ่ี ห็นสมควรเป็ นคณะกรรมการตรวจรา
ยงานการประชุมแทนตาแหน่งทีว่ ่างคนที1่
กระผมนายพิรุณ อินทรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเขต ๓
ขอเสนอ
ชื่อนายนพดล โกกุล เป็ นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
แทนตาแหน่งทีว่ ่างคนที่ 1
ขอผูร้ บั รอง (นายเกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว,นายธนกร ตันติไพจิตร ยกมือรับรอง)

มีสมาชิกสภาเทศบาลคนใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลคนอื่นเป็ นค
ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตาแหน่งทีว่ ่างคนที่ 1 อีกหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี ถือว่านายนพดล โกกุล
ได้รบั เลือกเป็ นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตาแหน่งทีว่ ่างคน
ที่ 1
ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อผูท้ เ่ี ห็นสมควรเป็ นคณะกรรมการตรวจรายง
านการประชุมแทนตาแหน่งทีว่ ่างคนที่ 2
นายประยงค์ ตะเพียนทอง กระผมนายประยงค์ ตะเพียนทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาล
ขอเสนอชื่อนายธนกร ตันติไพจิตร
เป็ นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม แทนตาแหน่งทีว่ ่างคนที่ ๒
นางฐานิตา สินพูล
ขอผูร้ บั รอง (นางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล,นางสุรวี รรณ ยิม้ ย่อง ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลคนใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลคนอื่นเป็ นค
ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตาแหน่งทีว่ ่างคนที่ ๒ อีกหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี ถือว่านายธนกร ตันติไพจิตร
ได้รบั เลือกเป็ นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตาแหน่งทีว่ ่างคน
ที่ ๒

๗
มติทป่ี ระชุม

นางฐานิตา สินพูล
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
นายกเทศมนตรี

มีมติเลือกนายนพดล โกกุล และนายธนกร ตันติไพจิตร
เป็ นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนตาแหน่ งทีว่ ่าง
เรื่องที่ ๓
ญัตติ ขอความเห็นชอบการขยายชัน้ เรียนในสถานศึกษาเทศบาลเมืองสอ
งพี่น้อง (โรงเรียนเทศบาล 2 อานวยวิ ทย์)
เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องจะดาเนินการขยายชัน้ เรียนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
โดยจะขยายชัน้ เรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 2
อานวยวิทย์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กระดับประถมศึกษาได้มโี
อกาสเรียนในโรงเรียนใกล้บา้ นอย่างเพียงพอและเสมอภาคกันดังนัน้ กองการ
ศึกษา
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องจึงมีความจาเป็ นต้องขออนุมตั ติ ่อสภาเทศบาลเมืองส
องพีน่ ้องในการขยายชัน้ เรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 2
อานวยวิทย์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
มาตรา 50 (6)และมาตรา 53
(1)และพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
มาตรา 16 (9)
กาหนดให้เทศบาลมีอานาจและหน้าทีใ่ ห้ราษฎรได้รบั การศึกษาอบรมตลอดจ
นการจัดการศึกษาประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท.0893.3/ว2874 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เรือ่ ง การจัดตัง้ การรวม
หรือเลิกสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และการขยายชัน้ เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีป่ ระสงค์จะดาเนินการจัดตัง้ รวม
หรือเลิกสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการขยายชัน้ เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐ
านดาเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตัง้ รวม

๘
หรือเลิกสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2550
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชัน้ เรียนในสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พ.ศ. 2553 โดยอนุ โลม
โดยให้อานาจของคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็ นอานาจของสภาท้อง
ถิน่ และอานาจของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็ นอานาจของสานัก/กอง/ส่
วนการศึกษาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560มาตรา 54 ระบุว่า
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รบั การศึกษาเป็ นเวลาสิบสองปี
ตัง้ แต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใ
ช้จา่ ย พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา๔๑
บัญญัตวิ ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสทิ ธิจดั การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่
งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้อง
ถิน่ และพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมจนถึง(ฉบับที่
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๖)
บัญญัตใิ ห้เทศบาลมีหน้าทีใ่ ห้ราษฎรได้รบั การศึกษาอบรมเทศบาลเมืองสอง
พีน่ ้องในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการพัฒนาคุ
ณภาพชีวติ ของประชาชน
ตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนในเขตเ
ทศบาล ตัง้ แต่ระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาภาคบังคับ
โดยมุง่ เน้นกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาให้ครอบคลุมทัว่
ทุกพืน้ ที่ ซึง่ ในปั จจุบนั พืน้ ทีใ่ นชุมชนอาเภอเก่า ชุมชนนายจาง
ไม่มโี รงเรียนในสังกัดเทศบาลทีท่ าการเปิ ดการเรียนการสอนในระดับประถม
ศึกษา
มีเพียงจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยเท่านัน้ จากการสารวจข้อมูลในเบือ้ งต้น
เด็กนักเรียนในแถบชุมชนอาเภอเก่าและชุมชนนายจาง
ต้องไปเรียนระดับประถมศึกษาทีโ่ รงเรียนนอกเขตเทศบาลทีม่ พี น้ื ทีต่ ดิ กับเท
ศบาล หรือไม่กต็ อ้ งเดินทางไปเรียนทีโ่ รงเรียนเทศบาล 1
ตลาดบางลีแ่ ละโรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อมั พวัน
ซึง่ ไม่สะดวกต่อการเดินทางและสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยในการเดินทางโดยใช่เหตุ
ประกอบกับจากการสารวจความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนเทศบ

๙
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าล 2 อานวยวิทย์ โดยวิธสี ุ่มตัวอย่าง จานวน 153 คน
จากผูป้ กครองนักเรียนทัง้ สิน้ 258 คน
มีความคิดเห็นต้องการให้โรงเรียนเทศบาล 2
อานวยวิทย์ขยายชัน้ เรียนระดับประถมศึกษา จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ
100 และมีผปู้ กครองของนักเรียนชัน้ อนุ บาลศึกษาปี ท่ี 3
แสดงความประสงค์จะให้บุตรหลานของตนเองเข้าเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
1 ในโรงเรียนเทศบาล 2 อานวยวิทย์ จานวน 31
คนจากหลักการและเหตุผลข้างต้น
จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในการข
ยายชัน้ เรียนในโรงเรียนเทศบาล 2
อานวยวิทย์จากเดิมระดับก่อนประถมศึกษาเป็ นระดับประถมศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบการดาเนิ
นการขยายชัน้ เรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 2
อานวยวิทย์ของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง ต่อไป
ตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลคนใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลคนใดเห็นชอบให้เท
ศบาลเมืองสองพีน่ ้องการขยายชัน้ เรียนในสถานศึกษาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
(โรงเรียนเทศบาล 2
อานวยวิทย์)ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ โปรดยกมือ(ยกมือ
๑๖ เสียง)

มติทป่ี ระชุม
มีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องการขยายชัน้ เรียนในสถานศึกษ
าเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโรงเรียนเทศบาล 2 อานวยวิทย์(ด้วยการยกมือ ๑๖
เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๖
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เรื่องอื่นๆ
เชิญผูอ้ านวยการกองการศึกษา

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริหารเทศบาล
ดิฉนั ขอ
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา อนุญาตเรียนให้สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องทราบดังนี้
เรื่องที่ ๑ ขอแนะนาพนักงานครูโอน (ย้าย) มาใหม่ ๓ คน คือ

๑๐
๑. นางสาวรุง่ รัตน์ สุทธิบุตร โรงเรียนเทศบาล ๒ โอน (ย้าย)
มาจากเทศบาลหลักเมือง จังหวัดราชบุร ี
๒. นางสาวบุปผา ชูศรีจนั ทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ โอน (ย้าย) มาจาก
เทศบาลเขาสามยอด จังหวัดลพบุร ี
๓. นางสาวอุษา วงษ์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ โอน (ย้าย) มาจาก
เทศบาลตาบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร
เรื่องที่ ๒
ตามทีก่ องการศึกษาได้นานักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่ว
นท้องถิน่ ระดับภากลาง ครัง้ ที่ ๓๖ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดราชบุร ี
ระหว่างวันที่ ๑๖–๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้ส่งเข้าแข่งขัน ๕ ชนิดกีฬา คือ ฟุตซอลเปตอง
เทเบิลเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน
จากการแข่งขันครัง้ นี้ได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณจากสมาชิกสภาเทศบาล
และเราประสบความสาเร็จได้รบั รางวัล ๑ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน และ ๘
เหรียญทองแดง จานวนนักกีฬาทัง้ สิน้ ๑๔ คน
ทีจ่ ะต้องไปแข่งขันต่อในระดับประเทศทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ เดินทางในวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ก็ขอเชิญร่วมส่งและให้กาลังใจนักกีฬาของเราพรุง่ นี้
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เรื่องที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑–๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้ส่งร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถก
รรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุร ี เขต ๒ ประจาปี การศึกษา
๒๕๖๑ รวมทัง้ สิน้ ๖๘ กิจกรรม เราได้รบั รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ๑๓
กิจกรรม รางวัลเหรียญทอง ๒๕ กิจกรรม รางวัลเหรียญเงิน ๑๔ กิจกรรม
รางวัลเหรียญทองแดง ๗ กิจกรรม และรางวัลเกียรติบตั รเข้าร่วมการแข่งขัน
๔ กิจกรรม
และได้เป็ นตัวแทนไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภา
คตะวันออก ครัง้ ที่ ๖๘ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครปฐม จานวน ๑๓ กิจกรรม
จึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณค่ะ
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มีสมาชิกสภาเทศบาลคนใดมีเรือ่ งทีจ่ ะเสนอทีป่ ระชุมหรือไม่
เมือ่ ไม่มบี ดั นี้การ
ประธานสภาเทศบาล
ประชุมได้ดาเนินการมาครบระเบียบวาระแล้ว กระผมขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาล คณะผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ ขอปิ ดประชุม
เลิ กประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น

๑๑

ลงชื่อ สราวุฒ ิ ประยูรวงศ์
เจ้าหน้าทีส่ ภาเทศบาล/จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสราวุฒ ิ ประยูรวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลงชื่อ อรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์ เลขานุการสภาเทศบาล/ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางอรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์)
รองปลัดเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง

๑๒
คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล
ทาหน้าทีต่ รวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้แล้ว เมือ่ วันที่
30 พฤศจิกายน 2561
ลงชื่อ

ประยงค์ ตะเพียนทอง ประธานกรรมการ
(นายประยงค์ ตะเพียนทอง)

ลงชื่อ

สุรวี รรณ ยิม้ ย่อง
(นางสุรวี รรณ ยิม้ ย่อง)

กรรมการ

ลงชื่อ

นพดล โกกุล
(นายนพดล โกกุล)

กรรมการ

ลงชื่อ

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
(นางฐานิตา สินพูล)

ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง

