๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันจันทร์ท่ี 2๖ มีนาคม พ.ศ. 256๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ผูม้ าประชุม
1. นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
2. นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ
3. นายนันท์
เอีย่ มสอาด
4. นายสมเจตน์ แดงสีหยุน่
5. นายศรายุทธ เสาร์แสง
6. นายชินพงษ์ วรศรีวศิ าล
7. นายพงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช
8. นายพงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล
9. นางฐานิตา
สินพูล
10. นายธนกร
ตันติไพจิตร
11. นายเกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว
12. นายประยงค์ ตะเพียนทอง
13. นายประวิทย์ ศรีจนั ทร์อ่อน
14. นางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล

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

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นางสุรวี รรณ
2. นายนพดล
3. นายไพบูลย์
4. นายพิรณ
ุ

ยิม้ ย่อง
โกกุล
ภมรพล
อินทรักษ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง(ลาป่ วย)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง(ลาป่ วย)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง (ลาป่ วย)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง (ลาป่ วย)

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายวิโรจน์
2. นายประเจตน์
3. นายภาณุ
4. นายไพโรจน์

คณูวฒ
ั นา
เสร็จกิจดี
มิตรสันติสุข
ศรีรงุ่ เรือง

นายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสองพีน่ ้อง

เจ้าหน้ าที่สภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
1. นางอรนุช
บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์
2. นายสุนทร
ฮกฮัว้
3. นายสราวุฒ ิ ประยูรวงศ์

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
เจ้าหน้าทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
เจ้าหน้าทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง

๒
ผูเ้ ข้ารับฟังการประชุม หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ผูจ้ ดั การสถานธนานุบาล
และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง

เริ่ มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นางอรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
คณะผูบ้ ริหาร
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
เนื่องจากสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้กาหนดวันเริม่ สมัยประชุมสมัยสามั
ญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2561 ไว้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เป็ นต้นไปมีกาหนด 30 วัน นัน้
เนื่องจากคณะผูบ้ ริหารเทศบาลได้มหี นังสือแจ้งต่อประธานสภาเทศบาลเมือง
สองพีน่ ้องว่ามีญตั ติทจ่ี ะต้องเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาแต่คาดว่าไม่สามา
รถนาเสนอได้ทนั ในห้วงระยะเวลาทีส่ ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องกาหนด
ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องจึงได้เสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดสุพรรณบุร ี
พิจารณาให้ขยายระยะเวลาการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ. 2561 ออกไปอีก 30 วัน
ซึง่ ได้รบั การอนุมตั ติ ามหนังสือจังหวัดสุพรรณบุร ี ที่ สพ0023.4/3964 ลงวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2561 เมือ่ สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว
ขอเรียนเชิญนายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย
และดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบวาระต่อไป
(ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติและคณะผูบ้ ริหารเทศบาลทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล
วันนี้เป็ นวันประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๑เมือ่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมาครบองค์ประชุมแล้ว
กระผมขอเปิ ดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เรื่องที่ ๑วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลลาป่ วย๔ ท่านคือนายพิรณ
ุ อินทรักษ์

๓
ประธานสภาเทศบาล

ทีป่ ระชุม

นายไพบูลย์ ภมรพล นายนพดล โกกุล และนางสุรวี รรณ ยิม้ ย่อง
เรื่องที่ ๒เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้มหี นังสือที่ สพ52108/358ลงวันที่ 2
มีนาคม 2561
แจ้งว่าเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.
2561-2564 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) และแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564
เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1)
และได้ส่งแผนดังกล่าวมาให้สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ดังนัน้ จึงขอแจ้งให้ทป่ี ระชุมสภาเทศบาลทราบ
เรื่องที่ ๓ เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้บรรจุและแต่งตัง้ พนักงานเทศบาลใหม่
๑ ตาแหน่งคือนางสาวธิดาพร มณีเรืองเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบตั กิ าร กองวิชาการและแผนงาน จึงขอแนะนาให้ทุกท่านทราบ
ทราบ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรือ่ งจะแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบหรือไม่ (ไม่ม)ี

ระเบียบวาระที่ ๒

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕60เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕60
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาหน้าทีใ่ นการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล
การประชุมแล้ว
และฝ่ ายเลขานุการสภาเทศบาลได้จดั ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจ
สอบล่วงหน้าแล้วนัน้
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ทจ่ี ะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
เมือ่ ไม่มกี ระผมขอมติทป่ี ระชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานก
ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.
๒๕60เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕60โปรดยกมือ(ยกมือ ๑3 เสียง)
ทีป่ ระชุม
มีมติรบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องสมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕60เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน
๒๕60(ด้วยการยกมือ ๑3 เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๓
กระทู้ถาม
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
กระทูถ้ ามทัวไปและกระทู
่
ถ้ ามด่วนไม่มหี นังสือถึงสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อ
ง

๔
ประธานสภาเทศบาล

(ไม่ม)ี

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่ นตัง้ ขึ้นเพื่อพิ จารณาเสร็จแล้ว
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา (ไม่ม)ี
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
เรื่องที่ ๑ กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจาปี
พ.ศ.๒๕61 และกาหนดวันเริ่ มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕62
ขอเชิ ญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ
นางอรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์ เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
เลขานุการสภาเทศบาล มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ กาหนดว่า
“ในปี หนึ่งให้มสี มัยประชุมสามัญ สีส่ มัย
สมัยประชุมสามัญครัง้ แรกและวันเริม่ ประชุมสมัยสามัญประจาปี ให้สภาเทศบ
าลกาหนด” และตามมาตรา ๒๔ วรรคสีก่ าหนดว่า
“สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มกี าหนดไม่เกินสามสิบวัน
แต่ถา้ จะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รบั อนุญาตจากผูว้ ่าราชการจังหวัด”
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้อง
ถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑
กาหนดว่าให้ประธานสภาเทศบาลนาปรึกษาในทีป่ ระชุมเกีย่ วกับการประชุม
สมัยสามัญ
และให้สภาเทศบาลกาหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจาปี แต่ละสมัยในปี นั ้
นจะเริม่ เมือ่ ใด
แต่ละสมัยในปี นนั ้ มีกาหนดกีว่ นั กับให้กาหนดวันเริม่ ประชุมสมัยประชุมสามั
ญ ประจาปี สมัยแรกของปี ถดั ไปและมีกาหนดกีว่ นั
การกาหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ กาหนด
ข้อ ๒๑ วรรคสอง
เมือ่ สภาเทศบาลมีมติแล้วให้ประธานสภาเทศบาลทาเป็ นประกาศของสภาเท
ศบาล พร้อมทัง้ ปิ ดประกาศไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาล
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราเพื่อปฏิบตั ใิ ห้เป็ นตามทีก่ ฎหมายกาหนดกระผมจึงขอปรึกษาทีป่ ระชุมว่า
ประธานสภาเทศบาล
1. สมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕61
ต้องมีสส่ี มัยนัน้ จะเริม่ เมือ่ ใดในแต่ละสมัย และมีกาหนดกีว่ นั

๕
2. วันเริม่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 จะเริม่ เมือ่ ใด
และมีกาหนดกีว่ นั
นางฐานิตา สินพูล
เรียนประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องสมาชิกสภาเทศบาล
ดิฉนั นางฐานิตา สินพูล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง ขอเสนอดังนี้
๑.
การประชุมสภาเทศบาลวันนี้สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้กาหนดไว้แล้ว
ให้เป็ นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.
๒๕61โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที1่ กุมภาพันธ์ ๒๕61 เป็ นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ควรเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1
พฤษภาคม ๒๕61 เป็ นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
๓. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ควรเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1
สิงหาคม ๒๕61 เป็ นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ควรเริม่ ตัง้ แต่วนั ที1่
พฤศจิกายน ๒๕61 เป็ นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
๕. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒562 ควรเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1
กุมภาพันธ์ ๒๕62 เป็ นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราขอผูร้ บั รอง (นายธนกร ตันติไพจิตร และนายเกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว
ยกมือรับรอง)
ประธานสภาเทศบาล
มีผรู้ บั รองถูกต้อง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือไม่
(ไม่ม)ี
ถ้าไม่มกี ระผมขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอ
บให้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕61
และกาหนดวันเริม่ สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจาปี
พ.ศ. ๒๕62 ตามที่
นางฐานิตา สินพูล เสนอ โปรดยกมือขึน้
(ยกมือ ๑๓ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.
๒๕61และกาหนดวันเริม่ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
พ.ศ. ๒๕62ดังนี้
๑. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕61ตัง้ แต่วนั ที1่ กุมภาพันธ์ ๒๕61
เป็ นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม
๒๕61 เป็ นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
๓. สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ตัง้ แต่วนั ที1่ สิงหาคม ๒๕61
เป็ นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
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๔. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน
๒๕61 เป็ นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
๕. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒562 ตัง้ แต่วนั ที1่ กุมภาพันธ์ ๒๕62
เป็ นต้นไป มีกาหนด ๓๐ วัน
เรื่องที่ ๒
ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561 ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
(สานักปลัดเทศบาล)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราเชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในการขออนุมตั โิ อนเ
งินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ. 2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนลด จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานบริหารงานทัวไปงานบริ
่
หารงานทัวไปงบด
่
าเนินงา
นหมวดค่าใช้สอยรายการรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลัก
ษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
(งบประมาณตัง้ ไว้ 200,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 153,385 บาท)
โอนลดจานวน 50,000 บาท
- โครงการสัมมนาคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานและลูกจ้าง(งบประมาณตัง้ ไว้ 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
150,000 บาท)โอนลดจานวน 39,800 บาท
รวมโอนลดทัง้ สิน้ 89,800 บาท
โอนเพิม่ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรร จานวน 6
รายการแผนงานบริหารงานทัวไปงานบริ
่
หารงานทัวไปงบลงทุ
่
นหมวดค่าครุ
ภัณฑ์ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
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-รายการเก้าอีส้ านักงาน จานวน 13,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เก้าอีส้ านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 65x130x70 ซม.
มีทว่ี างแขน ตัวละ 6,900 บาท จานวน 1 ตัว
(ปลัดเทศบาล)และจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เก้าอีท้ างาน ขนาดไม่น้อยกว่า
65x115x70 ซม. ตัวละ 6,500 บาท จานวน 1 ตัว
(หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล)รวมเป็ นเงิน 13,400 บาท
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 37
-รายการเก้าอีแ้ ถว จานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เก้าอีแ้ ถว ขนาด 4 ทีน่ งั ่ ชุดละ 2,200 บาท จานวน 10
ชุด รวมเป็ นเงิน 22,000 บาท
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้า
40
-รายการตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร จานวน 11,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลิน้ ชัก ราคาตูล้ ะ 5,800
บาท จานวน 2 ตู้ เป็ นเงิน 11,600 บาท
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวปรากฏในแ
ผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 40
-รายการชัน้ เก็บแฟ้ มเอกสาร จานวน 4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ ชัน้ เหล็กเก็บแฟ้ ม 40 ช่อง มีลอ้ เลือ่ น ขนาดไม่น้อยกว่า
92x31x176ซม. ราคาตูล้ ะ 4,800 บาท จานวน 1 ตู้
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 40
ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
-รายการเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 21,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
ราคาเครือ่ งละ 21,000 บาท จานวน 1 เครือ่ ง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้ตงั ้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์ค
อมพิวเตอร์ปี 2560 หน้า 7 ข้อ 11 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.25612564 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 36
-รายการเครือ่ งพิมพ์ Multifunction จานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
สี ราคาเครือ่ งละ 17,000 บาท จานวน 1 เครือ่ ง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้ตงั ้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์ค
อมพิวเตอร์ปี 2560 หน้า 24ข้อ 49 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี
พ.ศ.2561-2564 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)หน้า 36
รวมโอนเพิม่ ทัง้ สิน้ 89,800 บาท
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ เครื่องมือเครือ่ งใช้เพื่อเพิ่
มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของเทศบาล
ประกอบกับมีเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561เหลือจ่ายบางรายการ
จึงจาเป็ นต้องขอโอนเงินงบประมาณไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จานวน 6
รายการ รวมเป็ นเงิน89,800 บาท
ซึง่ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทท่ี าให้ลกั ษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น
หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ให้เป็ นอานาจอนุ มตั ขิ องสภาท้องถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมถึงปั จจุบนั ข้อ
27จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรื
อไม่เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศบ
าลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ของสานักปลัดเทศบาลตามห
ลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๓เสียง)
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มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ของสานักปลัดเทศบาล(ด้วยการยกมือ ๑๓ เสียง)
เรื่องที่ ๓ ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
(กองวิ ชาการและแผนงาน)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราเชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย
ประกอบกับกองวิชาการและแผนงานมีพนักงานเทศบาลบรรจุและแต่งตัง้ ให
ม่ ๑ ตาแหน่ง จาเป็ นต้องจัดหาอุปกรณ์สาหรับการปฏิบตั งิ าน
ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในการขออนุมตั โิ อนเ
งินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน และประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
โอนลดตัง้ จ่ายจากเงินรายได้แผนงานบริหารงานทัวไปงานวางแผนสถิ
่
ตแิ ละวิ
ชาการงบบุคลากรหมวดเงินเดือนประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล จานวน
๓๕,๕๕๐ บาท
รวมโอนลด ๓๕,๕๕๐ บาท
โอนเพิม่ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ตัง้ จ่ายจากรายได้แผนงานบริหารงานทัวไปงานวางแผนสถิ
่
ตแิ ละวิชาการงบ
ลงทุนหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จานวน ๓ รายการ
- รายการโต๊ะเหล็กสานักงาน แบบ ๗ ลิน้ ชัก ราคา ๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ โต๊ะเหล็กสานักงาน แบบ ๗ ลิน้ ชัก ขนาดไม่น้อยกว่า
๑๕๓x๗๗x๗๕ เซนติเมตร จานวน ๑ ตัว
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ
และเทศบาลมีความจาเป็ นต้องใช้ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวในการปฏิบตั งิ าน
จึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔) เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔๔

๑๐
- รายการเก้าอีส้ านักงาน ราคา ๒,๗๕๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เก้าอีส้ านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕x๖๗x๙๐
เซนติเมตร
จานวน ๑ ตัว
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ
และเทศบาลมีความจาเป็ นต้องใช้ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวในการปฏิบตั งิ าน
จึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔๔
- รายการโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ราคา ๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จานวน ๑ ชุด
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ
และเทศบาลมีความจาเป็ นต้องใช้ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวในการปฏิบตั งิ าน
จึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔ เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔๔
ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน ๒ รายการ
- รายการเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จานวน ๑ เครือ่ ง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้ตงั ้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานคอมพิวเต
อร์ ปี ๒๕๖๐ หน้า ๔ ข้อ ๗ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔) เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔๕
-รายการเครื่องสารองไฟฟ้ า ราคา ๕,๘๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด ๑ kVA จานวน ๑ เครือ่ ง
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้ตงั ้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานคอมพิวเต
อร์ ปี ๒๕๖๐ หน้า ๒๘ ข้อ ๕๙ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) หน้าที่ ๔๕
รวมโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ รวม ๕ รายการ จานวนเงิน ๓๕,๕๕๐
บาทเหตุผล
กองวิชาการและแผนงานมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวเพื่อ
อานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน ในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพื่อการปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ซึง่ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีท่ าให้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น หรือโอนไป
ตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ ให้เป็ นอานาจอนุ มตั ขิ องสภาท้องถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครอ

๑๑
งส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ
๒๗จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรื
อไม่เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศบ
าลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน
ตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ ๑๓เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน(
ด้วยการยกมือ ๑๓ เสียง)
เรื่องที่ ๔
ญัตติ ขออนุมตั ิ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561(กองการศึกษา)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราเชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องตามที่
นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้ตงั ้ งบประมาณตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรา
ยจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยกองการศึกษาได้รบั อนุ มตั งิ บประมาณแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวั
ยเรียนและประถมศึกษา จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทัวไป
่ งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ(โครงการติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดโรงเรียนเทศบา
ล 5) จานวนเงิน 120,000 บาท
กองการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคุณลักษณะกับราคาของกล้องโทร
ทัศน์วงจรปิ ดทีป่ รากฏในเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ทีต่ งั ้ ไว้ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโ

๑๒
ทรทัศน์วงจรปิ ด พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
ของกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จึงมีความจาเป็ นต้องขอเปลีย่ นแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้องต
ามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
ประจาปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
ของกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หลักการ
ขออนุมตั ติ ่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเปลีย่ นแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรา
ยจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ข้อความเดิ ม
1.โครงการติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดโรงเรียนเทศบาล 5 จานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร(Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1
จานวน 4 จุด ให้กบั โรงเรียนเทศบาล 5
ตัง้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องวงจรปิ ด
ประจาปี 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 178
ข้อความใหม่
1.โครงการติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดโรงเรียนเทศบาล 5 จานวน 1๒๐,000
บาทเพื่อจ่ายเป็ นค่าติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร สาหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทัวไป
่ จานวน 4 จุด ให้กบั โรงเรียนเทศบาล 5
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที(FramePer Second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-offRemovable (ICR)
สาหรับการบันทึกภาพได้ทงั ้ กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สาหรับการแสดงภาพสี
(Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา
(Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า
4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (MotionDetection) ได้

๑๓
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีม่ คี วามแตกต่างของแสงมาก (Wide
Dynamic Range หรือ SuperDynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รบั มาตรฐาน Onvif(Open Network VideoInterface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264เป็ นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า และสามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE
802.3at(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ เติมสาหรับหุม้ กล้อง
(Housing) ทีไ่ ด้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ทอ่ี ุณหภูม ิ -10 oCถึง 50 oCเป็ นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTPหรือ SNTP”,SNMP,
RTSP, IEEE802.X ได้เป็ นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SDCard หรือ MicroSD
Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือApplication Programming
Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้อง
หรือสามารถDownload จากเว็บไซด์ผผู้ ลิต
- ได้รบั มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน
- ผูผ้ ลิตต้องได้รบั มาตรฐานด้านระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ผูผ้ ลิตต้องได้รบั มาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีม่ คี ุณภาพ
พร้อมอุปกรณ์เสริมและค่าติดตัง้
ตัง้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจ
รปิ ด ประจาปี 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 25612564เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 2
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่ เติมจนถึงปั จจุบนั หมวด 4 ข้อ 29
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ
และสิง่ ก่อสร้างทีท่ าให้ลกั ษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลีย่ นหรือเปลีย่ นแปลงสถานทีก่ ่อสร้างให้เป็ นอานาจอนุ มตั ขิ องสภ
าท้องถิน่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้เปลี่
ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ ต่อไป

๑๔
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรื
อไม่เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศบ
าลเมืองสองพีน่ ้องแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบ
ประมาณ พ.ศ.2561
ของกองการศึกษาตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ
โปรดยกมือ(ยกมือ ๑๓เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชีแ้ จงงบประ
มาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองการศึกษา(ด้วยการยกมือ ๑๓
เสียง)
เรื่องที่ 5
ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 (กองการศึกษา)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราเชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง ตามที่
นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้ตงั ้ งบประมาณตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรา
ยจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยกองการศึกษาได้รบั อนุ มตั งิ บประมาณแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุ นทัวไป
่
งบลงทุน หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุโครงการติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดโรงเรียนเทศบา
ล 5 จานวนเงิน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร สาหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัยทัวไป
่
จานวน 4 จุด ให้กบั โรงเรียนเทศบาล 5 โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที(FramePer Second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-offRemovable (ICR)
สาหรับการบันทึกภาพได้ทงั ้ กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

๑๕
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สาหรับการแสดงภาพสี
(Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา
(Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า
4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (MotionDetection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีม่ คี วามแตกต่างของแสงมาก (Wide
Dynamic Range หรือ SuperDynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รบั มาตรฐาน Onvif(Open Network VideoInterface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264เป็ นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า และสามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE
802.3at(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ เติมสาหรับหุม้ กล้อง
(Housing) ทีไ่ ด้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ทอ่ี ุณหภูม ิ -10 oCถึง 50 oCเป็ นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTPหรือ SNTP”,SNMP,
RTSP, IEEE802.X ได้เป็ นอย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SDCard หรือ MicroSD
Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือApplication Programming
Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้อง
หรือสามารถDownload จากเว็บไซด์ผผู้ ลิต
- ได้รบั มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน
- ผูผ้ ลิตต้องได้รบั มาตรฐานด้านระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ผูผ้ ลิตต้องได้รบั มาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีม่ คี ุณภาพ
พร้อมอุปกรณ์เสริมและค่าติดตัง้
ตัง้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจ
รปิ ด ประจาปี 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 25612564เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 2งบประมาณตัง้ ไว้ไม่เพียงพอจ่าย
หลักการ

๑๖
ขออนุมตั ติ ่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โอนลดจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปแผนงานงบกลางงานงบกลางงบกลางหมวด
่
งบกลางประเภทเงินสารองจ่ายงบประมาณตัง้ ไว้จานวน 1,939,200
บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอนจานวน 1,639,200 บาทขอโอนลดจานวน
36,000 บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอนลดจานวน 1,603,200
บาทรวมโอนลดเป็ นเงิน 36,000 บาท
โอนเพิม่ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทัวไปแผนงานการศึ
่
กษางานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษาหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภทครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
- โครงการติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดโรงเรียนเทศบาล 5งบประมาณตัง้ ไว้จานวน
120,000 บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอนจานวน 120,000
บาทขอโอนเพิม่ จานวน 36,000บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิม่ จานวน
156,000 บาทรวมโอนเพิม่ เป็ นเงิน 36,000 บาท
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่ เติมจนถึงปั จจุบนั หมวด4 ข้อ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้างทีท่ า
ให้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ให้เป็ นอานาจอนุมตั ขิ องสภาท้องถิน่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบา
ลเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิม่ ตามระเบียบ ต่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรื
อไม่เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศบ
าลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561 ของกองการศึกษาตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอ
โปรดยกมือ(ยกมือ ๑๓เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการศึกษา(ด้วยการยกมือ ๑๓ เสียง)
เรื่องที่ 6
ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561 ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
(กองการศึกษา)

๑๗
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราเชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง ตามที่
นายกเทศมนตรี
ด้วยกองการศึกษามีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
และครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบตั งิ านของกองการศึกษา และโรงเรียน
ประกอบกับมีงบประมาณพอทีจ่ ะโอนมาตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ได้
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในการขออนุมตั โิ อนเงินงบปร
ะมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนลดจ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกี
่
่ยวกับการศึกษางบบุ
คลากรหมวดเงินเดือน(ฝ่ ายประจา)ประเภทเงินประจาตาแหน่งงบประมาณตั ้
งไว้จานวน 85,200 บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จานวน 76,709.68
บาทโอนลดครัง้ นี้จานวน 19,000 บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอน จานวน
57,709.68
บาทแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการง
บดาเนินงานหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชกา
รทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
-รายการโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนระหว่างหน่วยงาน อปท.
อาเภอสองพีน่ ้องงบประมาณตัง้ ไว้จานวน 100,000
บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จานวน 30,100 บาทโอนลดครัง้ นี้จานวน
30,100 บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอน ไม่ม ี
รวมโอนลด 2 รายการ เป็ นเงิน 49,100 บาท
โอนเพิม่ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานการศึกษางาน
บริหารทัวไปเกี
่
่ยวกับการศึกษางบลงทุนหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภทครุภ ั
ณฑ์คอมพิวเตอร์
- รายการโครงการจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน จานวน
16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 เครือ่ ง คุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้

๑๘
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2
core)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า
จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4
GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1
หน่วยตัง้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564
เพิม่ เติม ฉบับที่ 2 หน้า 50
- รายการโครงการจัดซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA จานวน 5,800
บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA จานวน 1
เครือ่ งคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตัง้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 50
รายการโครงการจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
จานวน 3,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา(18
หน้า/นาที) จานวน 1 เครือ่ ง คุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

๑๙
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal, และ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150
แผ่นตัง้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564
เพิม่ เติม ฉบับที่ 2 หน้า 51
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุนหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภทครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
- รายการโครงการจัดซือ้ อุปกรณ์บนั ทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง
โรงเรียนเทศบาล 5จานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ อุปกรณ์บนั ทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง จานวน 1 เครือ่ ง คุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- เป็ นอุปกรณ์ทผ่ี ลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264
หรือดีกว่า
- ได้รบั มาตรฐาน Onvif(Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลทีค่ วามละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP,
RTSP ได้เป็ นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิ ดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard
Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application
Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD
ทีม่ ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผผู้ ลิต
สามารถแสดงภาพทีบ่ นั ทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดผ่านระบบเครือข่ายได้
ผูผ้ ลิตต้องได้รบั มาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีม่ คี ุณภาพ
ตัง้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๒๐
ประจาปี พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 53
รวมโอนเพิม่ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ 4 รายการ เป็ นเงิน 49,100 บาท
เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่ เติมจนถึงปั จจุบนั หมวด 4 ข้อ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้างทีท่ า
ให้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น
หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ให้เป็ นอานาจอนุ มตั ขิ องสภาท้องถิน่ จึงเรีย
นมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ต่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรื
อไม่เมือ่ ไม่ม ี
จึงขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เทศบ
าลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ของกองการศึกษาต
ามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอโปรดยกมือ(ยกมือ ๑๓เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ.2561ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ของ
กองการศึกษา(ด้วยการยกมือ ๑๓ เสียง)
เรื่องที่ 7
ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(กองช่าง)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเพื่อให้
นายกเทศมนตรี
การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 บางรายการ
ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ในการขออนุมตั โิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561

๒๑
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนลดตัง้ จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้ าถนนงบดาเนินงานหมว
ดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการจานวน ๗๔๐,๙๐๐ บาท
รวมโอนลด ๗๔๐,๙๐๐บาท
โอนเพิม่ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานเคหะและชุมชนงานงานไฟฟ้ าถนนงบลงทุนหมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
- รายการเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พืน้ หรือชนิดแขวน ราคา
๙๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตัง้ พืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทยี ู จานวน
2 เครือ่ ง โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
1) ขนาดทีก่ าหนดเป็ นขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทยี ู
2) ราคาทีก่ าหนดเป็ นราคาทีร่ วมค่าติดตัง้
3) เครือ่ งปรับอากาศทีม่ คี วามสามารถในการทาความเย็น ขนาดไม่เกิน
40,000 บีทยี ู
ต้องได้รบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ
ฟ้ าเบอร์ 5
4) ต้องเป็ นเครือ่ งปรับอากาศทีป่ ระกอบสาเร็จรูปทัง้ ชุด
ทัง้ หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครือ่ งปรับอากาศทีม่ รี ะบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้ า(Electric grids) หรือเครือ่ งผลิตประจุไฟฟ้ า (Ionizer) เป็ นต้น
สามารถดักจับอนุ ภาค ฝุ่ นละออง และอุปกรณ์สามารถทาความสะอาดได้
- ชนิดตัง้ พืน้ หรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สาหรับชนิดตูต้ งั ้ พืน้ เป็ นเครือ่ งปรับอากาศทีไ่ ม่มรี ะบบฟอกอากาศ
6) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซือ้ เครือ่ งปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)
ให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3/2539
(ครัง้ ที่ 57) เมือ่ วันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกีย่ วกับการประหยัดพลังงาน
โดยให้พจิ ารณาจัดซือ้ เครือ่ งปรับอากาศทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง (EER)

๒๒
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ
คือ
- ถ้าจานวนบีทยี เู ท่ากันให้พจิ ารณาเปรียบเทียบจานวนวัตต์ทน่ี ้อยกว่ า
- ถ้าจานวนบีทยี ไู ม่เท่ากันให้นาจานวนบีทยี หู ารด้วยจานวนวัตต์
(บีทยี ตู ่อวัตต์) ผลทีไ่ ด้คอื ค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง
ถือว่าเครือ่ งปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดกี ว่า
8) การติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1
ตัวท่อทองแดงไปกลับหุม้ ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
9) ค่าติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ
(กรณีตอ้ งการแสดงค่าติดตัง้ แยกจากราคาเครือ่ งปรับอากาศ)
(1) ชนิดตัง้ พืน้ หรือชนิดแขวน
- ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทยี ู 4,000 บาท
- ขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทยี ู 5,500 บาท
(2) ชนิดตูต้ งั ้ พืน้
-ขนาดไม่ต่ากว่า 33,000 บีทยี ู 5,000 บาท
- ขนาดไม่ต่ากว่า 42,000 บีทยี ู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
- ขนาด 12,000-24,000 บีทยี ู 3,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) หน้า
55ประเภทครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
- รายการเครือ่ งสกัดคอนกรีต ราคา15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งสกัดคอนกรีตกาลังไฟฟ้ าไม่น้อยกว่า 900W
อัตราการกระแทกไม่น้อยกว่า 2,800 รอบ/นาที แรงกระทาไม่น้อยกว่า 6J
หัวจับดอกเป็ นระบบ SDS จานวน 1 เครือ่ งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี
พ.ศ. 2561-2564 เพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) หน้า 56
- รายการเลื่อยยนต์ ราคา ๑๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เลื่อยยนต์กาลัง ๓.๕ แรงม้า รองรับบาร์ขนาด ๑๑.๕๒๕ นิ้ว น้าหนัก (เฉพาะเครื่อง) ๕.๓ กิโลกรัม จานวน ๑
เครือ่ งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่ เติม (ฉบับที่
2) หน้า 56
- รายการรอกโซ่แบบโยก ราคา ๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ รอกโซ่แบบโยกสาหรับดึงสายไฟ ขนาด 1 ตัน
ระยะดึงยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร จานวน 1

๒๓
ตัวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่ เติม
(ฉบับที2่ )หน้า 58
- รายการเครือ่ งเจาะดิน ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งเจาะดินขนาดเครือ่ งยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
ความเร็วรอบเครือ่ งยนต์ 7,000 รอบ/นาที ความเร็วรอบหัวเจาะ 170
รอบ/นาที เจาะลึกไม่น้อยกว่า 90 ซม. ชุดหัวเจาะ 2 ชุด ขนาด 4 นิ้ว และ 8
นิ้ว ยาว 30 นิ้ว จานวน 1 เครือ่ ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.
2561-2564 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 58
ประเภทครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
- รายการคีมย้าหางปลาไฮโดรลิค ราคา ๙,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ คีมย้าหางปลาไฮโดรลิคขนาดยา้ สาย 10-120 มม.
กาลังอัดไม่น้อยกว่า 10 ตัน ระยะยืดไม่น้อยกว่า 10 มม. ขนาดหัวย้า
10,16,25,35,50,70,95,120 มม. จานวน ๑ ตัว
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้า
57
ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
-รายการเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ราคา ๖๐,๐๐๐
บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒
จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 2 เครือ่ ง โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ดังนี้
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า
3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1)
เป็ นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ หี น่วยความจาขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้ อยู่ภายในหน่ วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit
ทีส่ ามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
หรือ

๒๔
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้ อยูบ่ นแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics
ทีม่ คี วามสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8
GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 5๔
- รายการเครือ่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 1KVA จานวน ๓ เครือ่ งราคา 17,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งสารองไฟ ขนาด 1 KVA จานวน ๓ เครือ่ ง
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) หน้า 5๔
หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธาณูปโภค
- รายการโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนจากบ้านนายสมคิด ถึงบ้านนายฉ่อย
(ชุมชนปฐมตวงทอง) ราคา ๔๗๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงถนนดินเดิม โดยลงดินบดอัดแน่น
ขยายถนนพร้อมลงผิวจราจร หินคลุกอัดแน่น กว้าง ๓.๕๐ ม. ความยาวถนน
๓๙๐ ม. หรือมีพน้ื ทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕ ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกาหนดพิกดั ๑๔˚14'7.91" N
๑00˚01'31.52"E ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่ เติม
(ฉบับที2่ ) หน้า 14
แผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะงบลงทุนหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภ
ทครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
- รายการเครือ่ งพ่นยาสะพายหลัง ราคา 12,500 บาท

๒๕
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งพ่นยาสะพายหลัง จุถงั น้ ายา 25 ลิตร
ความจุถงั น้ามัน 1 ลิตร เครือ่ งยนต์ 2 จังหวะ จานวน 1
เครือ่ งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564 เพิม่ เติม(ฉบับที2่ )
หน้า 55
- รายการเครือ่ งสูบน้าแบบหอยโข่ง ราคา 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ เครือ่ งสูบน้าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้ าสูบน้ าได้
1,130ลิตร/นาที ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3นิ้ว
สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีก่ าหนด ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร
หรือประมาณ 45 ฟุต จานวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.
2561-2564 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 57
รวมโอนเงินงบประมาณไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จานวน 11 รายการ
เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ ๗๔๐,๙๐๐บาท
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องดาเนินโครงการเพื่อให้ตอบส
นองต่อความต้องการของประชาชนพร้อมทัง้ แก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทัวถึ
่ ง มีประสิทธิภาพ
ประกอบกับมีเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
เหลือจ่ายบางรายการ
จึงจาเป็ นต้องขอโอนเงินงบประมาณไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่จานวน ๑๑
รายการรวมเป็ นเงิน ๗๔๐,๙๐๐บาท
ซึง่ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้างที่
ทาให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น
หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ให้เป็ นอานาจอนุ มตั ขิ องสภาท้องถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 ข้อ
27จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรือไม่
นางฐานิตา สินพูล
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
สมาชิกสภาเทศบาล
ขอทราบว่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนจากบ้านนางสมคิด ถึงบ้านนายฉ่อย
ตรงนัน้ เป็ นชุมชนปฐมตวงทองหรือชุมชนบางลีเ่ ล็ก
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
ตรงนัน้ เป็ นชุมชนปฐมตวงทอง
นายกเทศมนตรี
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา
ต่อไปขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้

๒๖
ประธานสภาเทศบาล

เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ของกองช่างตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอโปรดยกมือ(ยกมือ
๑๓ เสียง)

มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ.2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้างของกองช่
าง (ด้วยการยกมือ ๑๓ เสียง)
เรื่องที่
8ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561 ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
(กองสวัสดิ การสังคม)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง เพื่อให้
นายกเทศมนตรี
การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องเป็ นไปด้วยความเรียบร้
อยและ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 บางรายการ
ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในการขออนุมตั โิ อนเ
งินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

หลักการ
โอนลด จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารทัวไปเกี
่
ย่ วกับสังคมสง
เคราะห์งบบุคลากรหมวดเงินเดือน(ฝ่ ายประจา)ประเภทเงินเดือนพนักงานงบ
ประมาณตัง้ ไว้708,180 บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน574,330
บาทโอนลดครัง้ นี้ 28,000 บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอน 546,330 บาท
โอนเพิม่ ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรร
แผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารทัวไปเกี
่
ย่ วกับสังคมสงเคราะห์งบลงทุนร
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วม 28,000 บาทหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์รวม28,000
บาทประเภทครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัวจานวน 16,000 บาท
- รายการถังต้มน้าไฟฟ้ าจานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ ถังต้มน้าไฟฟ้ า ขนาดความจุน้า 22.5 ลิตร จานวน 1
ใบ
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวเพื่อไว้ใช้ใน
ราชการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
หน้า 63ประเภทครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุจานวน 12,000
บาทรายการตูล้ าโพงอเนกประสงค์จานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซือ้ ตูล้ าโพงอเนกประสงค์ จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
ตูล้ าโพงอเนกประสงค์ขนาด 15 นิ้ว จานวน 1 ตู้ สามารถเชื่อมต่อผ่านทาง
USB,SD card, Bluetooth แบบมีลอ้ สาหรับลาก พร้อมไมโครโฟนจานวน 1
คู่
ครุภณ
ั ฑ์รายการนี้อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงตัง้ ตามราคาท้องถิน่
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวเพื่อไว้ใช้ใน
ราชการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.2561-2564เพิม่ เติม (ฉบับที่
2) หน้า 63
เหตุผล
ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว
เพื่อให้กองสวัสดิการสังคม
มีเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการปฏิบตั งิ านสาหรับการจัดประชุมต่างๆ
ทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละงานภาคสนาม เช่น การจัดประชุมประชาคมในชุมชน
ประกอบกับมีเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เหลือจ่ายบางรายการจึงจาเป็ นต้องขอโอนเงินงบประมาณไปตัง้ จ่ายเป็ นรายก
ารใหม่ จานวน 2 รายการ เป็ นเงิน 28,000 บาท
ซึง่ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้างที่
ทาให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น
หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ให้เป็ นอานาจอนุ มตั ขิ องสภาท้องถิน่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 ข้อ
27จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป
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นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรื
อไม่เมือ่ ไม่ม ี
กระผมขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เ
ทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ของกองสวัสดิการสั
งคมตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอโปรดยกมือ (ยกมือ ๑๓ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ.2561 ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ของกองสวัสดิการสังคม (ด้วยการยกมือ ๑๓ เสียง)
เรื่องที่ 9
ญัตติ ขออนุมตั ิ โอนเงิ นงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม)
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
มีความจาเป็ นของอนุมตั โิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561 ไปตัง้ จ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้
หลักการ
โอนลด จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานเคหะและชุมชนงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการจานวน
70,000 บาทเป็ นเงินทัง้ สิน้ 70,000
บาทโอนเพิม่ ไปตัง้ จ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
จ่ายจากเงินรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรรแผนงานเคหะและชุมชนงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล

๒๙
งบลงทุนหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์จานว
น 70,000 บาท
เป็ นเงินทัง้ สิน้ 70,000 บาท
เหตุผล
ตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง ได้ตงั ้ งบประมาณ
แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล งบลงทุน
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ จานวน 265,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบรรทุกน้า รถดูดสิง่ ปฏิกูล เครือ่ งจักรกล
และยานยนต์ต่างๆ ภายในกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
แต่เนื่องจากขณะนี้รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83–2045
สุพรรณบุร ี ซึง่ ใช้งานเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล เกิดชารุดใช้งานไม่ได้
ประกอบกับรถยนต์มอี ายุการใช้งานมาเป็ นเวลานาน
จึงจาเป็ นต้องปรับปรุงและซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ
แต่งบประมาณทีต่ งั ้ ไว้ไม่เพียงพอกับการเบิกจ่ายจึงจาเป็ นต้องขอโอนเงินงบ
ประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 อีกจานวน 70,000 บาท
เพื่อไปตัง้ จ่ายเพิม่ ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
เป็ นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยคันดังกล่าวข้างต้นก
ารโอนเงินเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ทีท่ าให้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่
ให้เป็ นอานาจอนุมตั ขิ องสภาท้องถิน่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 หมวด
4 ข้อ 27
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานาเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ต่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรื
อไม่เมือ่ ไม่ม ี
กระผมขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ใิ ห้เ
ทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ของกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเ
สนอโปรดยกมือ(ยกมือ ๑๓ เสียง)

๓๐
มติทป่ี ระชุม
มีมติอนุ มตั ใิ ห้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประ
จาปี งบประมาณพ.ศ.2561
ไปตัง้ จ่ายเป็ นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ของกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม (ด้วยการยกมือ ๑๓ เสียง)
เรื่องที่ 10
ญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายเงิ นอุดหนุนโครงการพระราชดาริ ด้านสา
ธารณสุข
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องมีความจาเป็ นต้องขอรับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง ในการจ่ายเงินอุดหนุ นทัวไป
่
สาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข
ตามอานาจหน้าทีข่ องเทศบาลและประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เรือ่ ง
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทัวไปให้
่
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอความเห็นชอบสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
จ่ายเงินอุดหนุ นให้ชุมชนในเขตเทศบาลทัง้ 19 ชุมชน
เพื่อดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุขชุมชนละ
20,000 บาท เป็ นเงินทัง้ สิน้ 380,000 บาท
เหตุผล
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล ทัง้ 19 ชุมชน
ได้ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุ นงบประมาณจากเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อ
ง เพื่อนาไปดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยเทศบาลได้ดาเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุ น
เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว ตามงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 380,000 บาท
เรียบร้อยแล้วแต่การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐ
และองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็ นสาธารณประโยชน์ และอานาจหน้าทีข่ อง
เทศบาลตามกฎหมาย โดยเทศบาลมิได้ดาเนินการเองจะกระทาได้
เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผูว้ ่าราชการจังหวัดอนุมตั ิ

๓๑
ตามนัยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2552 มาตรา 67 และ มาตรา 67 ทวิ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี
พ.ศ.2561–2564 เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 30–31
ทัง้ นี้เทศบาลได้ตรวจสอบสถานะการเงินการคลังแล้วปรากฏว่า
สามารถจัดสรรเงินอุดหนุ นดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
ทัง้ 19 ชุมชนได้ ดังนัน้ เพื่อปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ
ไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่าวหรื
อไม่เมือ่ ไม่ม ี
กระผมขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องจ่ายเงินอุดหนุ นโครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุขตามหลั
กการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอโปรดยกมือ (ยกมือ ๑๓ เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องจ่ายเงินอุดหนุ นโครงการพระราช
ดาริดา้ นสาธารณสุข (ด้วยการยกมือ ๑๓ เสียง)
เรื่องที่ 11 ญัตติ ขอความเห็นชอบการจัดตัง้ โรงเรียนอนุบาลแห่งใหม่
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
ด้วยเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง จะดาเนินการจัดตัง้ โรงเรียนอนุบาลแห่งใหม่ขน้ึ
จานวน 1 แห่ง
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายการจัดการศึกษาตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในช่วงอายุ 3–5
ปี ในเขตเทศบาลอย่างทัวถึ
่ งและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องโดยกองการศึกษาจึงมีความจาเป็ นต้องขออนุมตั ติ ่อส
ภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในการจัดตัง้ โรงเรียนอนุ บาลแห่งใหม่
(โรงเรียนเทศบาล 6)โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ

๓๒
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 50 (6) และมาตรา 53 (1)
และพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา
16 (9)
กาหนดให้เทศบาลมีอานาจและหน้าทีใ่ ห้ราษฎรได้รบั การศึกษาอบรมตลอดจ
นการจัดการศึกษาประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว
2874 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เรือ่ ง การจัดตัง้ การรวม
หรือเลิกสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และการขยายชัน้ เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีป่ ระสงค์จะดาเนินการจัดตัง้ รว
มหรือเลิกสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานและการขยายชัน้ เรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานดาเนินการตามระ
เบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตัง้ รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2550
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชัน้ เรียนในสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พ.ศ.2553 โดยอนุโลม
ทัง้ นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรมีสานัก/กอง/ส่วนการศึกษาทีร่ บั ผิดชอบ
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดโดยตรง
โดยให้อานาจของคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็ นอานาจของสภาท้อง
ถิน่
และอานาจของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเป็ นอานาจของสานัก/กอง/ส่วน
การศึกษาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
จึงขอรับความเห็นชอบในการจัดตัง้ โรงเรียนอนุบาลแห่งใหม่(โรงเรียนเทศบา
ล 6) จานวน 1 แห่งเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ระบุว่า
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รบั การศึกษาเป็ นเวลาสิบสองปี
ตัง้ แต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใ
ช้จา่ ย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รบั การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตา
มวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม

๓๓
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม
และสนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วยจะเห็นได้ว่า
สาระสาคัญตามมาตรา 54 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ข้างต้น ระยะเวลาทีก่ าหนดให้รฐั จัดการศึกษาฟรียงั เป็ น 12 ปี เช่นเดิม
แต่เปลีย่ นเป็ นให้เริม่ ตัง้ แต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
หมายความได้ว่ารัฐต้องจัดการศึกษาตัง้ แต่ก่อนวัยเรียนหรือชัน้ อนุ บาลจนถึง
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
นันเองเทศบาลเมื
่
องสองพีน่ ้องในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้าทีร่ บั ผิด
ชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงก่อนวัยเรียน
ซึง่ เป็ นการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษา
และรองรับการจัดการศึกษาตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท
ย พ.ศ. 2560
ประกอบกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทีจ่ ดั การศึกษาระดับปฐมวัยเดิมที่มอี ยูแ่ ล้ว
มีอาคารไม่เพียงพอทีจ่ ะรองรับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
และทีต่ งั ้ ของโรงเรียนไม่ได้อยูใ่ นใจกลางของชุมชนในเขตเทศบาล
ไม่สะดวกในการคมนาคมรับส่งเด็กนักเรียนของพ่อแม่และผูป้ กครอง
และตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาเด็กในวัยนี้
จึงจัดตัง้ โรงเรียนอนุบาลแห่งใหม่(โรงเรียนเทศบาล 6)จานวน 1 แห่ง
บนทีด่ นิ ของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง อาเภอสองพีน่ ้อง จังหวัดสุพรรณบุร ี
จานวน 6 ไร่ 91 ตารางวา โดยมีสงิ่ ปลูกสร้างเป็ นอาคารเรียนอนุบาล ตามแบบ
ศน.ศท อนุบาล 8 จานวน 2 หลังๆ ละ 8 ห้องเรียน
และจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาลศึกษาปี ท่ี 1 ถึง อนุบาลศึกษาปี ท่ี 3
(ช่วงอายุ 3–5 ปี ) ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2561
เป็ นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบกา
รดาเนินการจัดตัง้ โรงเรียนอนุ บาลแห่งใหม่ (โรงเรียนเทศบาล 6)จานวน 1 แห่ง
ของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง ต่อไป
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล

๓๔
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามในญัตติดงั กล่า
วหรือไม่
นางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล สถานที่ ๖ ไร่ ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
พืน้ ทีอ่ ยูด่ า้ นหลังศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
นายกเทศมนตรี
นายยอดชาย
พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามใน
ญัตติดงั กล่าวหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล
เมือ่ ไม่ม ี
กระผมขอมติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นช
อบให้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องจัดตัง้ โรงเรียนอนุบาลแห่งใหม่
(โรงเรียนเทศบาล 6)จานวน 1
แห่งตามหลักการและเหตุผลทีค่ ณะผูบ้ ริหารเสนอโปรดยกมือ (ยกมือ ๑๓
เสียง)
มติทป่ี ระชุม
มีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสองพีน่ ้องจัดตัง้ โรงเรียนอนุบาลแห่งใหม่(
โรงเรียนเทศบาล 6)จานวน 1 แห่ง (ด้วยการยกมือ ๑๓ เสียง)
เรื่องที่ 12
ญัตติ ขอความเห็นชอบการเสนอชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐ
านของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา เชิญคณะผูบ้ ริหารเสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ คณูวฒ
ั นา
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
นายกเทศมนตรี
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองสองพีน่ ้อง จานวน 5 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทศิ )
2. โรงเรียนเทศบาล 2 อานวยวิทย์
3. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อมั พวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วทิ ยา)
4. โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ ์อ้น
5. โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสาราญ
พ้นวาระการดารงตาแหน่งเมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์

๓๕
วิธกี ารสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษ
าขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2546 ข้อ 7
ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละสีป่ ี
และกฎกระทรวง ข้อ 2 (5)
กาหนดให้หนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จานวนหนึ่งคน
ประกอบกับกฎกระทรวง ข้อ 5 (3)
การสรรหาและเลือกกรรมการทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ดาเ
นินการโดยสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ กองการศึกษาจึงมีความ
จาเป็ นต้องขออนุมตั ติ ่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในการสรรหากรรมการที่
เป็ นผูแ้ ทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทัง้ 5 โรงเรียน
โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
หลักการ
ขออนุมตั ติ ่อสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องในการเลือกผูแ้ ทนของเทศบาลเมือง
สองพีน่ ้องไปเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนในสังกัดเ
ทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง โรงเรียนละ 1 คนจานวน 5 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทศิ )
2. โรงเรียนเทศบาล 2 อานวยวิทย์
3. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อมั พวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วทิ ยา)
4. โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ ์อ้น
5. โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสาราญ
เหตุผล
กฎกระทรวงศึกษาธิการกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธกี ารสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษ
าขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2546 กฎกระทรวง ข้อ 2 (5)
กาหนดให้หนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จานวนหนึ่งคน ประกอบกับกฎกระทรวง ข้อ 5 (3)
การสรรหาและเลือกกรรมการทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ดาเ
นินการโดยสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ตามทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล

๓๖
ประธานสภาเทศบาล
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูท้ เ่ี ห็นสมควรให้เป็ นผูแ้ ทนขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อแต่งตัง้ ให้เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเ
รียนเทศบาล 1ขอเชิญเสนอ
นายนันท์ เอีย่ มสอาด
กระผมนายนันท์ เอีย่ มสอาด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ขอเสนอชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางฐานิตา สินพูล เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราขอผูร้ บั รอง (นายสุววิ ฒ
ั น์ วิภาณุรตั น์สนิ ,นายศรายุทธ เสาร์แสง)
มีผรู้ บั รองถูกต้อง
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอผูอ้ ่นื อีกหรือไม่เมือ่ ไม่มถี อื ว่าสภาเ
ทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้เลือกให้นางฐานิตา สินพูล
เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๒ ขอเชิญเสนอ
ประธานสภาเทศบาล
นายธนกร ตันติไพจิตร กระผมนายธนกร ตันติไพจิตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง ขอเสนอชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนันท์ เอีย่ มสอาด เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2

นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราขอผูร้ บั รอง (นายสมเจตน์ แดงสีหยุน่ ,นายเกรียงศักดิ ์ อุบลแก้ว)
มีผรู้ บั รองถูกต้อง
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอผูอ้ ่นื อีกหรือไม่เมือ่ ไม่มถี อื ว่าสภาเ
ทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้เลือกให้นายนันท์ เอีย่ มสอาด
เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๒
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓ ขอเชิญเสนอ
ประธานสภาเทศบาล
นายชินพงษ์ วรศรีวศิ าล กระผมนายชินพงษ์ วรศรีวศิ าลสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง ขอเสนอชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล
เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราขอผูร้ บั รอง (นายพงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวนิช,นางฐานิตา สินพูล)
มีผรู้ บั รองถูกต้อง

๓๗
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอผูอ้ ่นื อีกหรือไม่เมือ่ ไม่มถี อื ว่าสภาเ
ทศบาล
เมืองสองพีน่ ้องได้เลือกให้นางสาววัญญ์ชสิ า
แดงลมูลเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๔ขอเชิญเสนอ
ประธานสภาเทศบาล
นายประวิทย์ ศรีจนั ทร์อ่อน กระผมนายประวิทย์ ศรีจนั ทร์อ่อนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ขอเสนอชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพิรณ
ุ อินทรักษ์ เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๔
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราขอผูร้ บั รอง (นายพงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล,นายประยงค์ ตะเพียนทอง) มีผู้
ประธานสภาเทศบาล
รับรองถูกต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอผูอ้ ่นื อีกหรือไม่เมือ่ ไ
ม่มถี อื ว่าสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้เลือกให้นายพิรุณ
อินทรักษ์เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๔
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๕ ขอเชิญเสนอ
ประธานสภาเทศบาล
นายประยงค์ ตะเพียนทอง กระผมนายประยงค์ ตะเพียนทองสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
ขอเสนอชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธนกร ตันติไพจิตร เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
๕
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทราขอผูร้ บั รอง (นายประวิทย์ ศรีจนั ทร์อ่อน,นายชินพงษ์ วรศรีวศิ าล)
มีผรู้ บั รองถูกต้อง
ประธานสภาเทศบาล
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอผูอ้ ่นื อีกหรือไม่เมือ่ ไม่มถี อื ว่าสภาเ
ทศบาลเมืองสองพีน่ ้องได้เลือกให้นายธนกร ตันติไพจิตร
เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๕
มติทป่ี ระชุม
มีมติเลือกผูแ้ ทนของเทศบาลเมืองสองพีน่ ้องไปเป็ นคณะกรรมการสถา
นศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง โรงเรียนละ
1 คนจานวน 5 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทศิ )
คือนางฐานิตา สินพูล
2. โรงเรียนเทศบาล 2 อานวยวิทย์
คือนายนันท์ เอีย่ มสอาด
3. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อมั พวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วทิ ยา)
คือนางสาววัญญ์ชสิ า แดงลมูล

๓๘
4. โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ ์อ้น
5. โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสาราญ

คือนายพิรณ
ุ อินทรักษ์
คือนายธนกร ตันติไพจิตร

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่นๆ
นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรือ่ งทีจ่ ะเสนอทีป่ ระชุมหรือไม่ เมือ่ ไม่ม ี
ประธานสภาเทศบาล
บัดนี้การประชุมได้ดาเนินการมาครบระเบียบวาระแล้วกระผมขอขอบคุ
ณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริหาร
หัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ขอปิ ดประชุม
เลิ กประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น
ลงชื่อ สราวุุฒิ ประยูรวงศ์
(นายสราวุฒ ิ ประยูรวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลงชื่อ อรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์
(นางอรนุ ช บุญฤทธิ ์ศรีพงษ์)
รองปลัดเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง

เจ้าหน้าทีส่ ภาเทศบาล/จดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาล/ผูต้ รวจรายงานการประชุม

๓๙

คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาล
ทาหน้าทีต่ รวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้แล้ว เมือ่ วันที่
30 มีนาคม 2561
ลงชื่อ

ประยงค์ ตะเพียนทอง ประธานกรรมการ
(นายประยงค์ ตะเพียนทอง)

ลงชื่อ

สุรวี รรณ ยิม้ ย่อง
กรรมการ
(นางสุรวี รรณ ยิม้ ย่อง)

ลงชื่อ

สมเจตน์ แดงสีหยุน่
กรรมการ
(นายสมเจตน์ แดงสีหยุน่ )

ลงชื่อ

พงษ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล กรรมการ
(นายพงศ์ฤทธิ ์ เลิศศิรธิ นะกุล)

ลงชื่อ พงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช กรรมการ
(นายพงษ์ศกั ดิ ์ จันทรวัฒนาวณิช)

๔๐
ลงชื่อ

ลงชื่อ

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

สภาเทศบาลรับรองเมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ลงชื่อ ยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา ประธานสภาเทศบาลเมืองสองพีน่ ้อง
(นายยอดชาย พงษ์พนั ธุจ์ นั ทรา)

